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„Amíg a föld kerek, addig
lesznek Rockerek!” Mintegy
százötven-kétszáz fõs lelkes és
kitartó fiatal bizonyította ezt az
állítást péntek este a Honvéd-
kaszinóban, ahol három helyi
zenekar koncertezett a rock és
a blues jegyében.

A koncert szervezõje Gilincsek
Péter, a Radioaktív együttes gitá-
rosa volt. A rendezvényhez a he-
lyiséget Halmos Ildikó, az intéz-
mény vezetõje ingyen biztosítot-
ta. A késés a zenészek udvarias-
sága szinte minden rockbulin.
Most sem történt ez másként, mi-
vel a meghirdetett kezdési idõ
után, még egy bõ órát kellett vá-
rakozniuk az érdeklõdõknek.

Az Innocents együttes lendüle-
tes Hobó-, illetve Bill-örökzöl-
dekkel kezdte a koncertet, majd a
hetvenes éveket idézve két Led

Zeppelin slágerrel fokozta a han-
gulatot. A rock hõskorába való
visszatekintés Jimi Hendrix, The
wind cries Mary címû dalának
magyar nyelvû változatával foly-
tatódott. Ezt követõen néhány
hangulatos, ironikus és társada-
lomkritikáktól sem mentes saját
szerzeményt játszottak, majd az
Illés együttes Good bye London
címû slágerét elevenítették fel.

A hatvanas-hetvenes évek mu-
zsikája után a kilencvenes évek ze-
nei világából kapott ízelítõt a nagy-
érdemû közönség az Alarm együt-
tes jóvoltából. A közel hét évig tar-
tó hallgatás után ujjá alakult zene-
kart a technika ördöge alaposan
megtréfálta, ugyanis az addig töb-
bé-kevésbé jól mûködõ hangosítás,
az egyébként zenészi virtuozitás-
ban bõvelkedõ produkciót nagy-
mértékben halványította. 

A meghívott zenekarok után, a

vendéglátó Radioaktív együttes
adta a zárókoncertet. Mûsoruk
alapjául a közelmúltban megjelent
CD-jük és Gilincsek Péter korábbi
két szólóalbumának zenei anyaga
szolgált. A közönség a zenészek-
kel együtt énekelte a már jól is-
mert refréneket. A csendháborítást
bejelentõ környékbeli lakók éjfél
után még a közönséggel együtt él-
vezhették a ráadásként elõadott
Még néhány lépés címû számot.

A vitathatatlanul nagy sikerû
koncert után a rendezvény szer-
vezõjével Gilincsek Péterrel be-
szélgettünk.

– Régen játszottunk már Nagy-
kanizsán, egész pontosan decem-

ber 22-én a P. Mobillal volt itt az
utolsó koncertünk. Kérdem, mi-
lyen zenekar az olyan, amelyik
egy évben csak egyszer lép fel?
Eredetileg a HSMK -ban tervez-
tük a koncertet, de az ismert fel-
újítási okok miatt nem jöhetett
létre. Halmos Ildikó a segítsé-
günkre volt, így vált lehetségessé
a mai koncert.

– Közel féléves szünet után
egy önálló koncert is vonzotta
volna az érdeklõdõket. Mi indo-
kolta a három zenekaros buli létre
hozását, és miért éppen rájuk
esett a választás?

– Saját mûsorunkkal csak egy
egyórás koncertet terveztünk. Sze-
rettünk volna egy egész estét betöl-
tõ mûsort összeállítani, színesíteni
a programot. Mindkét együttes
tagjaival személyes, baráti kapcso-
latban vagyunk, szeretjük egymás
zenéjét, ez adta az indíttatást.

– Legközelebb, mikor láthat-
juk, hallhatjuk a zenekart?

– Egy koncert megrendezése
hatalmas anyagi teher, még akkor
is, ha nincs utazási költség. Na-
gyon nehéz anyagilag rentábilis
koncertet létrehozni. A bevétel oly-
kor csak a hangosítás költségeit
fedezi. Az meg nem mûködik, hogy
ingyen játszunk, hiszen hatalmas
munka, ezzel együtt sok pénzünk
van egy ilyen produkcióban.

– A közeljövõben terveznek a
városban egy monstre koncertet,
a Woodstock mintájára, „Csós-
tock” címmel, ahol a zenekarok-
nak még fizetniük is kell a fellé-
pésért, így is több zenekar neve-
zett már. A Radioaktív részt vesz
e a koncerten?

– Ebbõl is látszik, milyenek a
lehetõségek. Egyébként mi nem
adtunk be nevezést. A kérdéses
feltételektõl függetlenül õszintén
remélem, hogy jó zenekarokat is-
merhetünk meg a fesztiválon.

– A decemberben megjelent
CD mennyire keresett?

– Fogy a lemez, de értelemsze-
rûen nem olyan mértékben, mint-
ha országos terjesztésû lenne.
Igazából a kitörési pontok az is-
meretségen múlnak. Kapcsolatok
nélkül nincs kiadó, így valamire
való karrier sem.

– Legközelebb mikor láthatják
a zenekart a helyi rajongók?

– Sajnos, itt a térségben nincs
túl sok lehetõség. A Szigetfeszti-
válra beadtuk a pályázatunkat,
remélem sikerrel. Ha addig akár
itt a városban kínálkozik valami-
lyen lehetõség, minden bizonnyal
élünk vele.

Czene Csaba  
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Nagy-Britannia magyarországi
nagykövete John Nichols, Marton
István polgármesterrel és Cseresnyés
Péter alpolgármesterrel tárgyalt.

– Látogatásom célja, hogy fel-
térképezzem a térség adottságait,
a perspektívákat, a gazdasági
együttmûködés lehetõségeit. A
polgármester úrral arról tárgyal-
tunk, hogy miképpen lehetne nö-
velni a régióban a brit befekteté-
sek arányát, de szó esett arról is,
hogy milyenek a perspektívák a
megújuló energia-hasznosítás te-
rén, hiszen Nagy-Britanniának
fontos a klímaváltozás probléma-
köre. Vannak terveink arra, hogy
szorosabb együttmûködést alakít-
sunk ki a fiatalabb uniós tagál-
lamokkal, így Magyarországgal is. 

A nagykövet elmondta, a brit be-
fektetõk viszonylag késõn, a ki-
lencvenes évek közepén jelentek
meg Magyarországon, azonban saj-
nos, a realizálódott befektetések
sem az ipar, hanem a szolgáltatások
területén jöttek létre. A brit nagykö-
vet szerint befektetési szempontból
az is fontos kérdés, hogy az adott
régióban a termelõ, a szolgáltató,
vagy a tudásalapú gazdaság fejlesz-
tése kap-e nagyobb hangsúlyt.  

ÉÉrrddeekkllõõddõõ
aannggoollookk

Súlyos gazdasági visszaélésre
derült fény a Dél-zalai Víz- és
Csatornamû ZRt-nél. 

– Egészen mostanáig érthetetlen
volt számunkra, hogy a szocialisták
miért gördítenek mindenáron aka-
dályt a városvezetés Vízmûvel kap-
csolatos tervei elé. Mára kiderült,
felháborodásuk oka egy megbízási
szerzõdés. A kanizsai MSZP-elnök
vállalkozása révén évek óta,  pá-
lyáztatás nélkül, több tíz millió fo-
rintot vesz fel évente a cégtõl taka-
rítás címén. Hangsúlyozzuk,
Böröcz úr tulajdonostársaival pá-
lyáztatás nélkül kap nagy összegû
szerzõdést a cégtõl. Ezért felszólít-
juk – mondta Szõlõsi Márta és Fer-
tig István a Fidesz lapzártánkkor
tartott sajtótájékoztatóján – Valljon
színt, igaz-e, hogy az elsõ megbízá-
sának kelte óta nem pályáztatták
meg a cége által végzett munkát.
Ma már világos az MSZP, az
SZDSZ és az MSZDP lejárató had-
járata, addig szeretnének ügyes-
kedni, vádaskodni, amíg el nem
érik, hogy számukra kedvezõ mó-
don alakuljon a vezérigazgató sze-
mélyérõl szóló döntés. Számukra
ugyanis az a kedvezõ, ha továbbra
is évi több tíz millióért takaríthat az

MSZP elnök cége a Vízmûnél. Mi-
lyen jó is lenne, ha a baloldali trió
máskor, például a város érdekében
tudnának felmutatni ilyen példás
összefogást! Látható, a szocialisták
minden eszközzel megpróbálják hát-
ráltatni – most épp egy mondvacsi-
nált pályáztatás ötletével – azt a fo-
lyamatot, ami véget vethetne az ilyen
és ehhez hasonló visszaéléseknek a
Vízmûnél. A fentiek miatt sajnos azt
kell mondanunk, hogy aki ebben a
helyzetben a megoldást késleltetõ,
idõhúzó pályáztatást akar kierõsza-
kolni, az a szocialista mutyizás
malmára hajtja a vizet. Aki pedig
mielõbb változást szeretne a Vízmû
életében, az a tisztességes gazdál-
kodásra és a vízdíjak kordában tar-
tására szavaz.

Véleményük szerint most az

elsõdleges feladat, hogy minél
elõbb megszûnjenek a vissza-
élések a cégnél. Ennek véget
kell vetni, hiszen mint mondták,
aki ebben a helyzetben a pá-
lyáztatásra szavaz, az a szocia-
listák elnökének további, közel
két milliós havi apanázsát támo-
gatja. 

– Nincs  vesztegetni való idõnk
a jelenlegi helyzetben, minden
elodázott nap, hét, hónap újabb
milliók elvesztését jelenti. Mára
tehát egyértelmûen világossá
vált, hogy azért akarnak a szocia-
listák pályázatot a vezetõ szemé-
lyét illetõen, mert félnek, hogy vé-
ge a mutyizásnak. Félnek, hogy
egy tisztességes ember kerül a
cég élére, aki rajta tartja a sze-
mét a köz vagyonán. 

TTiisszzttaa vviizzeett aa ppoohháárrbbaa!!
FFIIDDEESSZZ::

DÉLZALAI
VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT.     
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KÖSZÖNET A VÁROS NAPJA 2007. TÁMOGATÓINAK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében köszönetünket
fejezzük ki a 2007. évi Város Napja támogatóinak. Felajánlásaikkal lehetõvé
tették, hogy a város lakói méltó módon ünnepelhessék meg a Város Napját. 

Kiemelt támogatók: ZÁÉV Zrt., Szabadics Zrt., Nilfisk-Advance Termelõ
Kft, Saubermacher- Pannonia Kft., Kanizsa Centrum Invest Kft. Támogatók:
Drill-Trans Zrt., OBI Áruház, DKG-EAST Zrt., Volksbank Zrt., Drink System
Kft, Autó Kanizsa Kft., Mecsek Füszért Zrt, Ryno Kft., Zalaerdõ Zrt.,
Baumeister Kft.,  Aquaprofit Rt., K&H Bank Rt. Médiatámogatók: Kanizsa
TV Kft., Kanizsa Rádió

Cseresnyés Péter, alpolgármester Marton István, polgármester
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Dr. Kelemen Marcell jegyzõ
leváltásának körülményeivel
kapcsolatban tartott sajtótájékoz-
tatót Molnár András, a Magyar
Szocialista Párt helyi szervezeté-
nek alelnöke, valamint Tóth
László frakcióvezetõ. Molnár le-
szögezte, a diktatúrát kedvelõk-
nek mindig útjában lesz a min-
denkori jegyzõ.   

– A nyugdíjazást is beleértve, a
rendszerváltás utáni nyolcadik
jegyzõ következik a város életé-
ben. Most már el kell gondolkod-
nunk nekünk, kanizsaiaknak –
mondta Molnár András. – Három
éve sincs, hogy az MSZP kanizsai
szervezete a nyilvánosság elõtt
védte meg az éppen aktuális jegy-
zõt az akkor regnáló helyi hata-
lomtól. Akkor azt mondtuk, a
mindenkori jegyzõt a jogbizton-
ság és a jogfolytonosság letéte-
ményesének tekintjük, nem en-
gedjük, hogy a személye az adott
politikai többség által megkérdõ-
jelezõdhessen. Akkor eredményes
volt a védelmünk, hiszen az ön-
kormányzati többség nem vállal-
hatta a szembehelyezkedést az õt
2002-ben jelölõ szervezettel.
Most ezt a Fidesz pár nap alatt
megtette, megakadályozni nem
állt módunkban, a jegyzõt pedig
megértjük, ugyanis véleményünk
szerint nem lehet úgy dolgozni,
hogy közben folyamatosan azt fi-
gyeli a polgármester, az alpolgár-
mester, a képviselõi többség,
hogy mikor, hol hibázik, mikor
következik be egy – az esetleg
rendkívüli felmondásra is okot
adó – tévedés. Az eset számunkra
ismét bebizonyította, a diktáto-
roknak, a diktatúrát kedvelõknek,
a diktatórikus eszközökkel élõ ve-
zetõknek mindig útban lesz a min-
denkori jegyzõ, mert úgy érzik,
hogy a kiteljesedésükben számuk-
ra akadályt jelent a jog és annak
következetes képviselõje – mond-
ta a szocialisták helyi szervezeté-
nek alelnöke.

Molnár András azonban úgy
véli, a figyelemelterelés egyik
eszköze is lehet a jegyzõ szemé-
lye körül kialakult politikai vihar,
hiszen a Fidesz vezetõi gondol-
hatják úgy is, hogy a kórházi ve-
zetõk brutális eltávolításáról, a
gazdasági társaságok és intézmé-
nyek vezetõcseréirõl és az éppen

aktuális Vízmûvel kapcsolatos ar-
roganciájáról vonja el a polgárok
figyelmét. 

H.A.

– A Fidesz a legutolsó közgyû-
lésen törvénysértõ módon azt a
Molnár Szabolcsot javasolta a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamû
Vállalat Zrt. vezérigazgatói poszt-
jára, akirõl a képviselõ-testület
semmit nem tudhatott meg, mivel
a közgyûlésre meg sem hívták, s
az elõterjesztés sem tartalmazott
semmilyen információt a jelölt
személyére vonatkozóan – hang-
súlyozta véleményét Röst János,
aki a fentiekkel némiképp ellent-
mondásba kerülve, így folytatta: –
Úgy vélem, a jelöltnek sem kellõ
szakmai, sem vezetõi gyakorlata
nincs. A kinevezésre nem lehet
kellõ indok, hogy a Fidesz-kam-
pányban dolgozott, s az sem, hogy
kiváló plakátragasztó volt. Ez
nem más, mint a pártközpont által
kinevezett politikai komiszár. Az
ügy egy gazdasági társaság poli-
tikai megszállását jelenti – vilá-
gított rá az általa vélt fideszes
elképzelésre.

Röst János a történtek mögött a
Vízmû privatizációjának elõké-
szítését sejti, s véleménye szerint
ebbe az irányba mutat az idei
költségvetés is, amely száznegy-
venmillió forintot vont el a szol-
gáltatótól, pontosabban a vízi
közmû-fejlesztéstõl. Röst szerint
ezzel hosszabb távon ellehetetle-
nítik a megfelelõ szakmai mun-
kát, s erre hivatkozva könnyeb-
ben privatizálható lesz a cég. Ez
azonban drasztikus díjemelést
vonhat maga után. 

– Az SZDSZ aláírásgyûjtést in-
dít, ha a Fidesz nem vonja vissza
Molnár Szabolcs jelölését, s nem
írnak ki pályázatot a posztra –
mondta. – Hasonló lépést terve-
zünk a privatizáció megakadályo-
zása érdekében is, amihez kérjük
a térség polgármestereinek, civil
szervezeteinek segítségét. 

Röst János azon felvetésünkre,

hogy miért pont a magántõke híve-
ként ismert SZDSZ ellenzi a Víz-
mû privatizációját, azt válaszolta,
úgy érzik, hogy jelenleg nem idõ-
szerû a magántõke bevonása.    

H.A.

Bogár Ferenc, a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt nagykani-
zsai választmányi elnöke szerint
a választópolgárok nem tartják
Molnár Szabolcsot alkalmasnak
arra, hogy egy 260 fõs munkahe-
lyi kollektívát irányítson. Össze-
hangolja nyolcvanöt település fo-
gyasztóinak igényét, s levezényel-
je a közeljövõben induló több
milliárdos csatorna-projektet. 

Bogár Ferenc megjegyezte azt
is, közismert, hogy a Fidesz 2,5-3
milliárd forintos hiánnyal küzd.
(Az említett összeg nem a Fidesz,

hanem a város költségvetésének
hiánya, amelyet az elõzõ önkor-
mányzatok hagytak maguk után. –
a szerk.) Véleménye szerint felve-
tõdik a kérdés, elképzelhetõ, hogy
a párt a gazdasági intézmények
privatizálásával akarja feltölteni a
kasszát (városkasszát – a szerk.)?

Bíznak abban, hogy a tulajdonos
települések polgármesterei bojkot-
tálják a Fidesz Vízmûvel kapcsola-
tos elképzeléseit. 

H.A.  
***

Noha szerkesztõségünk nem is-
meri az emberek véleményét,
annyi nyilvánvaló, hogy az ellen-
zék bojkott-felhívása fölösleges
feszültséget szül a város és a kis-
települések között. A jelenleg 454
Ft/m3-es vízdíj a környezõ pol-
gármesterek ellenállása esetén
városunkban jelentõsen csök-
kene, míg saját választóiknak, a
85 kistelepülésen drasztikus ár-
emelést okozna. – a szerk.

Elrajtolt a hazai softball baj-
nokság sorozata, s a kanizsai
Röntgen-Ants két hazai mérkõ-
zéssel indított, melyeken a Szent-

endre Sleepwalkers volt az ellen-
fél. Az elsõ találkozón a vendégek
nyertek 12-5-re, míg a másodikon
18-8-as hazai siker született.

P.L.

Amely csapat az útjukba került,
valamennyit meggyõzõ fölénnyel
verve értek el a kosárlabda diák-
olimpia VI. korcsoportjának dön-
tõjében elsõ helyezést a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola kosaras lá-
nyai Debrecenben. A Gábor Er-
zsébet – Farkas József edzõpáros
által felkészített együttes a cso-
portmeccsek során a soproni (67-
26), szekszárdi (91-51), és debre-
ceni (65-25) ellenfeleit legyõzve
került az elõdöntõbe. A negyven
pontos különbségnél ott sem adták
alább, s ezt a bajaiak (70-22) bán-
ták, következhetett a döntõ a ceg-
lédiek ellen. A finálé egy kicsi NB

I A-csoportos meccsnek is beillett
volna, hiszen mindkét oldalon szá-
mos, a legmagasabb osztályban is
pattogtató játékos nézett egymás-
sal farkasszemet, de a mezõsök a
Kossuth Lajos Gimnázium csapa-
tát is felülmúlták (78-66), meg-
nyerve ezzel korosztályuk kiírását.
A gyõztes együttest a Burucz
Dalma, Csáki Barbara, Fekete
Csilla, Horváth Bianka, Kulcsár
Patrícia, Mozsolics Judit, Rodek
Henriett, Szépligeti Szimonetta,
Varga Zsófia, Völgyi Erika – tízes
alkotta. Utóbbi kettõt a torna
álomcsapatába is beválasztották.

P.L.

A kötélugrók IV.-V.-VI. kor-
csoportjának dél-zalai képviselõi
nem maradtak el fiatalabb társa-
iktól, s Szombathelyrõl tértek ha-
za országos diákolimpián szerzett
érmekkel. A IV. korcsoportban –
A-kategóriában – a fiúknál Sza-
káll Péter (Bolyai) lett elsõ, a B-
jelzésû lányokéban Magyar Dóra
(Becsehely) második, míg
Rábavölgyi Eszter (Rozgonyi)
harmadik helyen zárt. Lány for-
mációban a Várszegi Zsófia

(Kõrösi) – Felsõ Nikolett (Zrínyi)
– Rábavölgyi Eszter – Poszovecz
Eliza (Batthyány) négyes bronz-
érmet szerzett. Egy korcsoporttal
„feljebb” (szintén B-kate-
góriában) Hetési Violetta (Bat-
thyány) bajnoki címnek örülhe-
tett, míg itt formációban a Tikos
Kitty (Batthyány) – Hetési Violet-
ta – Szakáll Péter – Magyar Dó-
ra (Becsehely) kvartett nyakába
bronzot akasztottak. A végére
maradt Hárs Gergõ teljesítmé-

nye, õ a VI. korcsoportban A-ka-
tegóriában aranyérmet hozott ha-
za.

Pécsett rendezték a fashion
dance-stílus Magyar Kupa forduló-
ját, ahol a lányok C-3 kategóriájá-
ban (a Retro Dance Táncstúdió fel-
készítésében) a kanizsai nyolcas
(Kodella Renáta, Kodella Kitti, Var-
ga Dorina, Pusztai Réka, Pinterics
Veronika, Bagladi Bettina, Gelen-
csér Adél, Várkonyi Dana) hat csa-
pat közül a második helyen végzett.

P.L.

KKK DKG East – Phoenix KK
Tiszújváros 100 – 65  (23-23, 22-
18, 25-8, 30-16). Nagykanizsa, 100
nézõ, vezette: Pestality, Söjtöry. NB
I B-s férfi kosárlabda-mérkõzés.

KKK DKG East: Sági (11/3),
Becze (9/3), Beck (19/9), Zsámár
(17/3), Szabó (13). Csere: Murvai
(5), Millei (14), Kiss (3/3), Lovas

(7/3), Billege (2). Edzõ: Kovács
Nándor.

Nehezen lendültek játékba a
vendéglátók, de az idõ elõreha-
ladtával már jobban védekeztek a
kanizsaiak, igaz, a fordulásig je-
lentõs elõnyre nem tudtak szert
tenni. A második félidõben ag-
resszív védekezéssel és gyors tá-

madójátékkal fokozatosan növel-
te elõnyét a házigazda. Az utolsó
negyedben a hazai fiatalok is sok
játéklehetõséghez jutottak, amel-
lyel éltek is, így teljesítették azt,
ami az elvárás volt, vagyis a ha-
zaiak nem maradtak adósak a
tiszújvárosi vereségért…

Jók: Millei, Beck, Zsámár, Lovas.

P.L.

Az NTE 1866 MÁV Rt. Judo-
szakosztályának ifjúsági verseny-
zõje, Mihovics Szabina a csehor-
szági Jicinben vett részt az Euró-
pa-bajnokságot megelõzõ váloga-
tó versenyen, mely a kontinensvi-
adalra jogosító helyet adhatott a
válogatott keretébe. A kanizsai
cselgáncsozó 57 kg-ban egy har-

mincfõs mezõny résztvevõje volt,
s rajta kívül még két magyar lány
indult e katgóriában. Végül csak
Szabina szerzett érmet: három
gyõztes (ukrán, szlovén, portugál
ellenlábasával szembeni), vala-
mint egy vesztes meccsével a har-
madik helyen végzett – jogot sze-
rezve ezzel a júliusi ifjúsági EB-n

való részvételre Máltán. Pünkösd-
kor a lengyelországi Czyrkben
rendeznek még egy utolsó fordu-
lót, de ott már nem teljesítmény-
kényszerrel kell dzsúdóznia, tehát
felszabadultan léphet tatamira
újabb szép siker reményében.

Polgár László

Kotnyek: közel a gólkirályi
cím. A nõi kézilabdázók NB II
délnyugati csoportjában megyei
rangadót vívtak, az NTE 1866
MÁV a Hévíz csapatát fogadta.
AZ NTE-csarnokban játszott
mérkõzést a vendégek nyerték
27-22-re, a kanizsaiak így tíz
pontjukkal maradtak a tabella he-
tedik helyén, ami egy körrel a
szezon vége elõtt gyakorlatilag
már nem is változhat. László Re-
náta, bal átlövõ sérülés miatti hi-
ányát a tavasz folyamán igencsak
megérezte az együttes, ugyanak-
kor mind több fiatal kaphatott le-
hetõséget, akiket igyekeztek is a
jövõre gondolva egyre többször
bevetni. Ha az elsõ csapat nem is,
de az ifik nyertek, 28-22-re verve
a hévízi lányokat, akiknek Kot-
nyek Réka egymaga lõtt tizenkét
gólt. A fiatal reménység ezzel
újabb lépést tett az utánpótlás
bajnokság gólkirályi címéért.

U13, U15: NUFC siker a városi
derbin. Az NB II labdarúgó után-
pótlás-bajnokságban folytatódtak a
küzdelmek. U19: Hévíz – Nagyka-
nizsai TE 1866 1-3, Góllövõ: Szalai
(3). NTE – Sümeg 1-1, G.: Szalai.
Keszthely – NTE 1-6, G.: Burucz,
Takács, Szalai. Hévíz – Nagykani-
zsai UFC 3-1, G.: Matyók. U 17:
Hévíz – NTE 1-2, G.: Nagy T. (2).
NTE 1866 – Sümeg 19-0 (7-0),
G.: Nagy T. (11), Földesi (3), Szõke
(2), Baranyai R., Kékesi, Németh T.
Keszthely – NTE 1-9, G.: Nagy T.
(3), Horváth R. (2), Németh T. (2),
Szõke, Gergelics. Hévíz – NUFC 0-
3, G.: Péntek (2), Antalics. U15:
Szabadbattyán – NTE 1-3, G.: Si-
mon, Jakab, Farkas. NTE – Siófok
1-2, G.: Kiss J., Paks – NTE 6-0.
NUFC – NTE 2-1, G.: Csányi, Sza-
kmeiszter; Jakab. U13: Szabadbat-
tyán – NTE 0-3, G.: Kotnyek M.,
Vlasics, Grabant B. NTE – Siófok
1-1, G.: Gyõrfi. Paks – NTE 1866
4-0. NUFC – NTE 1-0, G.: Pesti.

Hangyaszorgalommal. A kani-
zsai baseballozók a magyar-szlo-
vák Interliga keretében is meg-
kezdték szereplésüket. Az elsõ for-
duló az idõjárás miatt a jóval acé-
losabb játékerõt képviselõ pozso-
nyi klubok ellen elmaradt, így a
debütálás (hazai pályán) elsöprõre
sikeredett: kettõs meccsen a Nagy-
kanizsa Ants a lévai BK Despera-
dos gárdáját intézte el 11-1-re és
23-0-ra. Az NB II-es Red Ants le-
génysége a fõvárosban verte az
Emigrants SE-t, így négy meccs-
bõl négyet nyerve a sorozat felsõ
ágán folytathatja.
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Az oországot vvégigverve

Hozták, aahogy iillett

Mihovics SSzabina EEB-kkerettagMMSSZZPP::
PPoolliittiikkaaii vviihhaarr 
aa jjeeggyyzzõõ kköörrüüll

SSZZDDSSZZ::
AAllááíírráássggyyûûjjttééss 
aa VVíízzmmûûéérrtt

MMSSZZDDPP::
BBoojjkkoottttáálljjaannaakk 
aa ppoollggáárrmmeesstteerreekk

Kötélugrók éés ttáncosok

Elkezdték

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

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

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:

05.25-én 16 óra hétvégi
06.04-én 16 óra hétközi

elõadásokkal személyautó, 
motor és segédmotor kategóriákban
nyári kedvezménnyel

B kategória: 
elmélet + 30 óra vezetés 

69.000 Ft
A1, AK kategória: 

elmélet + 17 óra vezetés 
34.000 Ft 

Segédmotor:
elmélet + 11 óra vezetés 

15.400 Ft

Részletfizetés! 
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS BESZÁMOLÓ 
A 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGRÕL

- kivonat-
A Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítványt 1992. decemberében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította. A benyújtott
iratanyagok alapján a Bíróság Apk. 60.064/1992/19. számú végzésével az
alapítványt közhasznú szervezet jogállással nyilvántartásba vette 1998. október 16-
án. Az alapítvány bevételei és kiadásai a 2006. évben az alábbiak szerint alakultak:
Nyitó pénzkészlet összesen 2.686.928
Bevételek:
- kamat 32.841
Támogatások:
- önkormányzat 1.000.000
- szja 74.858
Bevételek összesen: 1.107.699
Kiadások:
- Csokonai szobor 37.500
- horváth-magyar szakmai együttm. 627.707
- köztéri padok 100.000
- közterületi infó táblák 998.400
- ünnepi díszvilágítás eszközei 1.098.960
- Interreg pályázat 21.625
- egyéb mûködési költség 86.649
Kiadások összesen: 2.994.216
Záró pénzkészlet összesen: 800.411
Az alapítvány 2006. évben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésétõl
1.000.000 Ft költségvetési támogatást kapott a Csokonai mellszobor
elkészítéséhez, a tervezett köztéri fejlesztésekhez és a horvát-magyar szak-
mai kapcsolat programjaihoz. Központi költségvetési szervektõl, elkülönített
állami pénzalaptól, kisebbségi települési önkormányzattól, önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl
támogatást nem kapott. Az alapítvány vagyona pénzbeli vagyon. Mértéke a
számviteli beszámoló szerint 2006. évben a tervezett célok megvalósításával
csökkent. Az alapítvány kuratóriuma tevékenységéért juttatásokban, díjazás-
ban nem részesült.
Köszönjük a támogatóink 2006. évi segítségét, melybõl befolyt összeget
Nagykanizsa Város környezetfejlesztése céljaira fordítottuk.

Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriuma 
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Adószám: 19275172-1-20
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A Rákóczi-szabadságharc 304.
évfordulója tiszteletére emléktáblát
avattatott a Rákóczi utca 1. szám
alatti ház falán a város önkormány-
zata, a Nagykanizsai Városvédõ
Egyesület és Móricz István nyugál-
lományú honvéd alezredes.  Az ün-
nepség dr. Horváth László tárogató-
játékával kezdõdött. Ezt követõen
Cserti Tibor, a Nagykanizsai Vá-
rosvédõ Egyesület elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. Avatóbeszé-
dében Balogh László, az Oktatási
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizott-
ság elnöke beszélt a Rákóczi-sza-
badságharc jelentõségérõl, amely a
bukás ellenére megakadályozta
Magyarország teljes beolvadását a
Habsburg-birodalomba, és rendi al-
kotmányunk is életben maradt. Ki-
emelte, a civil kezdeményezés je-
lezze mindenki számára, hogy csak
a múlt megbecsülésével lehet meg-
érdemelt jövõnk. 

Az emléktábla ötlete, az ötlet
elindítója, és jórészt kivitelezõje
Móricz István nyugállományú
honvéd alezredestõl származik, õ
készítette Rákóczi bronz portréját
is. Az emléktáblán az alábbi fel-
irat olvasható. II. Rákóczi Ferenc
(1676-1735). A Habsburgok híres
váraink nagy részét – köztük Ka-
nizsa várát is – leromboltatták.
Az erõs, független állam kiépíté-
séért harcoló fejedelemben az
utókor az önzetlen, a hazáért a
végsõkig kitartó embert tiszteli.

B.E.
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SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

ÁÁLLLLÁÁSS
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INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terü-

let eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Nk-án a Bõsze Kálmán közben (Olaj

telep) 216 m2-es építési telek 12.000
Ft/m2 irányáron eladó. Érd.: 70/3655-
134 (6032K)

41 m2-es (szoba, konyha, fürdõszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú la-
kásomat kisebbre cserélném. Tel.:
20/455-1236 (6009K)

Kazanlak krt.-on 4. emeleti, kétszo-
bás, központi fûtéses lakás sürgõsen, re-
ális áron eladó, esetleg kisebbre cserél-
hetõ. Érd.: 20/490-6066 (6028K)

Deák tér 10-ben tetõtéri, azonnal
beköltözhetõ, új, 46 m2-es + galériás,
turbókazános lakás 9,99 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 30/901-9013 (6029K)

Nk-án udvari lakás kis kerttel olcsón
eladó. Érd.: 20/457-5983 (6041K)

Nk-án a Kaposvári út mellett pano-
rámás, 973 m2-es, közmûvesített zárt-
kerti telek eladó. Irányár: 1.900.000 Ft.
Tel.: 30/391-2011 (6027K)

Kendlimajorban kétszobás paraszt-

ház 500 négyszögöl telekkel eladó. Érd.:
20/5195-305 (6039K)

Nk-án Kossuth téren – haláleset miatt
– trafik azonnal eladó. Érd.: 93/312-623
(6042K)

Keleti városrészben 63 m2-es, két és
fél szobás, negyedik emeleti, központi
fûtéses lakás eladó. Tel.: 30/301-8185
(6043K)

Látóhegyen olcsón eladó téglaépület,
panorámás telek vízzel, villannyal. Érd.:
20/2412-8185 (6044K)

Kiskanizsa legjobb helyén eladó
négyszobás családi ház, vállalkozásra al-
kalmas helyiségekkel. Érd.: 30/439-1699
(6045K)

Tárház utcában családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/2130-499
(6046K)

A keleti városrészben kétszobás lakás

olcsón kiadó. Érd.: 20/256-4864
(6030K)

Az Ön számára értéktelen vashulladé-
kot, forgalomból kivont gépjármûvét
készpénzért átveszem! Lakókocsik is ér-
dekelnek. Ugyanitt használt autóalkatré-
szek eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)

Építési vállalkozó kõmûves, ács, te-
tõfedési és szigetelési munkákat, régi
házak felújítását, lépcsõházak burkolá-
sát, festését vállalja. Érdeklõdni:
70/503-9407, 30/639-8825 (5999K)

Vállalkozók, társaságok könyvelé-
sét, magánszemélyek adóbevallását
nagy gyakorlattal vállaljuk. Balaskó
Gyöngyi adótanácsadó 20/4500-827,
93/310-154 (6037K)

A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott fel-
szolgáló hölgyet vagy felszolgálót éves
állásra felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6031K)

Kanizsa Plázában lévõ ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelentkezni
a 20/9311-283-as telefonszámon lehet.
(6034K)

Telefonos marketing ügyintézõt 4-6
órában felveszek. Érd.: 30/858-9760
(6047K)

Lada 2107 típusú személyautó, 14
éves, friss mûszakival eladó. Érd.:
20/9926-4016049K)

170 literes prés újszerû állapotban el-
adó. Érd.: 30/448-6072

Tajga szekrénysor, fekete színû, 3,6 x
2 méteres, 25.000 Ft-ért eladó. Érd.:
20/522-3641 (6048K)

900 m2-es belvárosi, közmûvesí-
tett telek kiadó vagy eladó. Érd.:
30/481-2323

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONTHEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.:  311– 468 e-mail: nk.hsmk@chello.hu

Május 18. 19 óra
MARGARETA MELZ ÉS

GRACZA ATTILA
(Trekanten, Svédország) 

KONCERTJE
Belépõdíj: 500 Ft

Margarete Melz (szoprán), 
valamint Gracza Attila (zongora)
elõadásában többek között Schu-

bert, Strauss, Stenhammar, Handel, 
Mozart, Bernstein  szerzeménye-

ket hallhat a közönség.
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza

Május 18. 18 óra

MÁJUSI ZSONGÁS 
szabadtéri koncert a Medgyaszay

Ház melletti téren
NÉMETH RENÁTA ÉS 

TANÍTVÁNYAI DALESTJE
Belépõdíj: nincs

Május 23. 16.30 óra
HAZÁNK 

TERMÉSZETVÉDELMI 
ÉRTÉKEI - vetítettképes elõadás
Elõadó: Benedek Miklós, a Kaán

Károly Természetvédelmi 
Egyesület elnöke

Helyszín: Képzõmûvészetek Háza

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
parkettabolti eladó szakirányú 80.000 Ft
cipõbolti eladó szakirányú 65.500 Ft
mûszaki cikk eladó szakirányú 65.500 Ft
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
hegesztõ szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
esztergályos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
festõ-mázoló szakirányú megegyezés szerint
kõmûves szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
építõipari segédmunkás 8. általános 80.000 – 90.000 Ft
asztalos 8. általános 80.000 – 100.000 Ft
kárpitos 8. általános 65.500 Ft
tehergépkocsi vezetõ (KCR vizsga) szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
tehergépkocsi vezetõ (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
területi képviselõ szakirányú 190.000 – 200.000 Ft
telekommunikátor érettségi 70.000 – 90.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.

Ügyfélfogadási idõ megváltozott: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

A Nagykanizsai Cukorbe-
tegek Egyesülete 25-én,
pénteken, a kórház tanács-
termében tartja klubfoglal-
kozását, amelyen „A házior-
vos szerepe a cukorbetegség
kezelésében” témában Dr.
Horváth Ágnes háziorvos
tart elõadást.

A Rozgonyi Polgári Egylet május 17-én 17.30 órától Pikniket
szervez a Honvéd Kaszinóban. A mûsorban közremûködnek: Nagy-
kanizsa Város Vegyeskara, Tüttõ János Nótakör, Horváth István és
Jerausek István versmondók, Kovács Richárd és Kócza Levente. 

A kulturális mûsor után svédasztal mellett beszélgethetnek a ven-
dégek. Elérhetõség: 06/30/93-97-877

IIII.. vviilláágghháábboorrúúss hhõõsseeiinnkkrree eemmlléékkeezzttüünnkk

A második világháború áldoza-
taira emlékeztek a minap a Szé-
chenyi téri háborús emlékmûnél. 

– Nekünk, a még élõknek köte-
lességünk fejet hajtani a háború-
ban elesett hõsi halottaink emléke
elõtt – mondta az emlékmûnél vitéz
Bodnár Attila, a nagykanizsai Hon-
véd Hagyományõrzõ Egyesület el-
nöke. – Összesen hetven millióan
harcoltak a háborúban, közülük ti-
zenhét millióan a harcmezõn lelték
halálukat. Nagykanizsa katonái is

ott voltak a második világháború-
ban, Kárpátalján, Erdélyben és a
Délvidéken. A 9. Könnyû Hadosz-
tály, s azon belül a nagykanizsai
17. Gyalogezred 1942. április hu-
szonkilencedikén teljes létszámban
vonult a frontra. Tökéletesen helyt-
álltak. A tizenötezres egységbõl
alig háromezerhétszázan tértek ha-
za. Alig van Nagykanizsán olyan
család, amelynek közeli hozzátar-
tozója ne vett volna részt a második
világháborúban. 

Ezt követõen két piarista diák,
Alvégi György és Gõgös Adrienn
versét hallgatták meg az emléke-
zõk, majd Cseresnyés Péter al-
polgármester mondott beszédet. 

– Május kilencedike, a Gyõzelem
Napja azt üzeni nekünk, hogy soha
többé háborút – hangsúlyozta. – E
napon meg kell emlékeznünk azok-
ról az áldozatokról, akiket méltatla-
nul elfelejtettünk, akik a Hazáért
mentek harcba, s úgy haltak meg,
hogy nem tudták meg soha, a Hazát
nem ott kellett volna képviselni,
ahol õk voltak. Ez a manipuláció
tette lehetõvé, hogy szinte nem lehe-
tett beszélni a második magyar
hadsereg világháborús szerepérõl.
Ennek eredménye volt az, hogy a
magyar katonák nagy része haza-
térte után megbélyegzett lett, pusz-
tán mert egy hatalmi kör érdeke azt
kívánta. Ma már, hála a változások-
nak, sok mindent másként látunk.
Ezek az emberek hõsök voltak.

Görcsi Frigyesné verse után a
megemlékezõk elhelyezték koszo-
rúikat, virágaikat az emlékmûnél.

Horváth Attila

Hevesi Sándor esztéta, író,
rendezõ, mûfordító, színházigaz-
gató születésnapján évek óta
rendezvénysorozattal tiszteleg a
nevét viselõ Hevesi Sándor Ál-
talános Iskola és a Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központ. Heve-
si Sándor, 1873. május 3-án
született városunkban. A meg-
emlékezés koszorúzással kezdõ-
dött a színigazgató Fõ úton lévõ
egykori szülõházának falán el-
helyezett emléktáblánál. A vá-
rosnézõ sétán dr. Dobó László
vezetésével felkeresték a város
színházi emlékhelyeit. Az aznapi
program Szabó Liliana, volt
hevesis diák kiállításának meg-
nyitójával zárult a Medgyaszay
Házban. Az emléknap másnapi
folytatásaként az érdeklõdõk a
Hárman a padon címû színmû-
vet tekinthették meg a zalaeger-
szegi Hevesi Sándor Színház
elõadásában. A rendezvény a
vers- és prózaíró pályázat ered-
ményhirdetésével fejezõdött be.

Vers kategória: 5-6. osztály: II.
helyezett: Fuksz Kitti, III. helye-
zett: Talabér Rebeka, Rozgonyi
Iskola. 7-8. osztály: 1. Vercz Dá-
vid, Bolyai Iskola.  Próza kategó-
ria: 1-2. osztály: I. Kertész Ist-
ván, II. Gergina Fruzsina, III.
Géczi Zsófia, Zrínyi Iskola. 3-4.
osztály: I. Lovkó Luca Bolyai Is-
kola. II. Bíró Anikó, III. Horváth
Zsófia Rozgonyi Iskola. 5-6. osz-
tály: I. Bánfalvi Anna Rozgonyi
Iskola. II. Kuzma Kata Hevesi Is-
kola. III. Scháb Bereniké Bolyai
Iskola. 

B.E.
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Jogerõre emelkedett a zala-
egerszegi építéshatóság által az
országban egyedülálló módon
meghozott példaértékû határo-
zat az Erdész utca környéki la-
kók, kontra Vodafone ügyben.
Ugyanis a hatóság a mobilcég
bázisállomás-építésre vonatkozó
engedélykérelmét elutasította, a
telefontársaság által benyújtott
fellebbezést pedig ugyancsak el-
utasította a közigazgatási hiva-
tal. Így az építéshatóság döntése
jogerõre emelkedett, az évek óta
húzódó ügy pedig vélhetõen
nyugvópontra jutott. 

A Vodafone a Garay, illetve az
Erdész utcában is szeretett volna
elhelyezni mobiltelefon-bázisál-
lomásokat, azonban a szándék a
környéken élõk tiltakozásával ta-
lálkozott. Az Erdész utcában egy
négy emeletes ház tetejére telepí-
tették volna a berendezést, s az
épületben élõk különösebben
nem is tiltakoztak ez ellen, hiszen
hasonló esetekben a mobilcég
mindig megtalálta az ellentétele-
zés módját. A közelben lakók
azonban nem nyugodtak bele a
történtekbe, több száz aláírással
tiltakoztak a közelükbe építendõ

bázisállomás ellen. Ám a Voda-
fone hajthatatlan maradt, miköz-
ben született egy helyi rendelet,
amely – szinte megelõlegezve az
építéshatóság mostani döntését-
nem járult hozzá a bázisállomás
elhelyezéséhez. Már csak azért
sem, mert az Erdész utcától pár
száz méterre kezdõdik a mûemlé-
ki védettségû Maort-lakótelep,
amely tény ugyancsak korlátozza
a tájba ily módon beavatkozók
mozgásterét.

Közben az ügy átkerült a zala-
egerszegi polgármesteri hivatal
építéshatóságához, ugyanis –
mivel a szóban forgó épületben az
önkormányzat is ingatlantulajdon-
nal bír – a kanizsai építéshatóság
elfogultságot jelentett be. A me-
gyeszékhelyi kollégák pedig a kö-
zelmúltban elutasító határozatot
hoztak a Vodafone építési enge-
délykérelmével kapcsolatban,
igaz, elsõ fokon korábban hozzá-
járultak a fejlesztéshez. A tiltako-
zó lakók fellebbeztek, a másodfok
pedig visszautalta az elsõ fokon
eljáró hatósághoz az ügyet, amely
most már– megfontolva a lakók
képviselõjének, Dr. Németh Pé-
ternek a felvetéseit – nem járult
hozzá a kivitelezéshez. A határo-

zat az országban elsõként azt
mondta ki, hogy a mobilcég nem
helyezheti oda a berendezéseit,
ahova akarja, hanem figyelembe
kell vennie a szomszédjogi irány-
mutatásokat, továbbá be kell tar-
tania a sorrendiséget. Tehát csakis
akkor helyezheti el a bázisállo-
mást az általa kiválasztott helyszí-
nen, ha az önkormányzat által ki-
jelölt helyszínek egyike sem felel
meg a feltételeknek. Természete-
sen (?) a Vodafone fellebbezett a
határozat ellen, ezt azonban a Za-
la Megyei Közigazgatási Hivatal
elutasította, így az elsõ fokon szü-
letett határozat jogerõre emelke-
dett. Dr. Németh Péter ettõl azt
reméli, végre pont került egy
olyan ügy végére, amellyel kap-
csolatban azoktól sem kaptak meg
minden támogatást, akiknek ez hi-
vatalból kötelességük lett volna. 

– Egyedülálló, hogy „saját lá-
bon” állva, magánemberként si-
került érvényesítenünk az érdeke-
inket – mondja. – Sok esetben
ugyanis azoktól sem kaptunk meg
minden segítséget, akiknek ez jog-
szabályban elõírt kötelezettségük
lett volna. Nagy segítséget kap-
tunk azonban dr. Noll László ügy-
védtõl, valamint olyan országos

jogi szervezetektõl, amelyek ha-
sonló ügyekkel már korábban fog-
lalkoztak. Nehezen született meg a
gyõzelem, pedig a kérdés egysze-
rû: ha nincs mûszaki szükségsze-
rûség, mit keres a lakó övezetben
egy mobiltelefon bázisállomás?
Minden más információ csak a
félrevezetést szolgálja. Vagy mit
keres a lakóházban egy transzfor-
mátorállomás? Hasonló jellegû
kérdés ez is. Felesleges egészség-
ügyi határértékekre hivatkozni,
hiszen ezek gumicsontok, ugyanis
ezeket az értékeket a szolgáltatók
igényeinek megfelelõen alakítot-
ták ki, ráadásul az EU-ban elfo-
gadott számok a régi, szovjet min-
tájú határértékek tízszeresét (!)
adják. Ez vajon orvos-biológiai
szempontok érvényesítését tükrö-
zi, vagy valamelyik beruházó lob-
bi tevékenységét? Sõt, a határér-
ték a populáció átlagára vonat-
koztatható, az egyénre semmikép-
pen sem, példa erre, hogy van, aki
allergiás a parlagfûre, más meg
szabadon jár-kel a parlagfûvel te-
li táblában. Úgy érzem tehát,
gyakran a szolgáltatókkal közösen
vezetnek félre minket, s ha mi ma-
gunk nem védjük meg az érdeke-
inket, akkor azt helyettünk senki
nem fogja megtenni. 

H.A.

A Ruget Magyarország Kft.-t
2002. végén alapította a kilenc-

száz fõt számláló, lyoni székhe-
lyû Ruget cégcsoport. A

Patrique Ruget tulajdonában lé-
võ vállalkozás lemez-, illetve
fémmegmunkálással foglalko-
zik. A zalaegerszegi gyáregység
már régebb óta mûködik, a kö-
zép-kelet európai gyáralapítás
célja egyértelmûen a költségha-
tékonyság növelése volt. Ha-
zánkban a Schneider Elec-
tricben találtak partnerre, a me-
gyeszékhelyen is e cégtõl vették
át az üzemet, a berendezéseket.
Az utóbbi idõben annyira meg-
nõtt a kereslet a Ruget-ter-
mékek iránt, hogy 2006. köze-
pére már kapacitása felsõ hatá-
rait feszegette a zalaegerszegi
gyár, ezért meg kellett kezdeni
az újabb üzem felépítésére al-
kalmas helyszínek felkutatását.
A kutatás során más országok is
képbe kerültek, azonban a leg-
kézenfekvõbb megoldásként a
cég vezetõi Nagykanizsa mellett
tették le a voksot. 

– Az autópálya közelségéhez
nagy reményeket fûzünk, s vi-
szonylag jó a térség munkaerõ
ellátottsága is – mondta lapunk-
nak Csapó Zoltán, a Ruget Ma-

gyarország Kft. cégvezetõje. –
Itt találtunk olyan ipari területet,
amely megfelelt a céljainknak,
bár voltak problémáink. Elsõsor-
ban arra gondolok, hogy itt azt
is iparterületnek hívták, ahol
semmiféle közmû nincs. Nekünk
kellett kiépíteni a csatorna- és a
vízhálózatot, a teljes energiael-
látást mi oldottuk meg. Ezek
problémát jelentettek, ezért is
csúszott egy kicsit a beruházás.
Tavaly év végére azonban elké-
szült az épület, s ez év elsõ ne-
gyedében a géptelepítések is
megtörténtek. Jelenleg harminc-
nyolc fizikai és tizenöt szellemi
dolgozót foglalkoztatunk, immár
négy hónapja folyik a termelés.

A nagykanizsai üzemben mos-
tanában elosztószekrényekhez
kapcsolódó alkatrészeket gyárta-
nak, fõleg Franciaországba szál-
lítanak. Csapó Zoltán azt mond-
ja, a piac bõvülésével összesen
mintegy száz-százhúsz fõ alkal-
mazására nyílik lehetõség a kö-
zeljövõben.  

Horváth Attila
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Számíthat a Jupiter segítségére. Meg-
valósíthatja elképzeléseit, aktivitásának
köszönhetõen ismét szenvedélyessé
válik. Ha magányos, nézzen jól körül,
és meglátja, rátalál a szerelem.

A bolygók állása különös reakciókat
válthat ki önbõl. Akitõl kissé eltávolo-
dott a múltban, most ismét felerõsítheti
a régi kapcsolatot. Ha szingli, szánjon
több idõt a boldogságkeresésre.

Könnyedén veszi a héten az akadályokat.
Ha új munkahelyet keres, vagy költözést
tervez, sikerrel jár. Környezetével jó a
kapcsolata, ha magányos, épp itt az ideje,
hogy ezen is változtasson.

A héten tegyen megnyugtató sétákat a
természetben, mert kemény vélemény
nyilvánításával könnyen konfliktusba
kerülhet partnereivel. Ugyanez érvényes
érzelmi életére is.

A csillagok kedvezõ hatását élvezheti a
héten. A jó hangulatban érdemes új el-
képzeléseket szövögetni. Szenvedélyes
a párjával, bár megtörténhet az is, hogy
szabadidejében elkalandozik.

Szórakoztató, kellemes napokra számít-
hat. Erõs ambíciójának köszönhetõen
érdekes munkalehetõségre is számíthat.
Vágjon bele, mert túlfûtött érzelmei le-
foglalják minden szabad percét.

A Mars megfékezi jó hangulatát. Érdemes
meggondolnia, kinek mit mond, mert utó-
lag nehéz rajta változtatni. A párkapcsola-
tában is legyen mértéktartó, ha szingli,
várjon néhány napot az ismerkedéssel. 

Számtalan lehetõsége adódik a héten cél-
jai megvalósításához. Ne utasítsa el a fel-
kínált munkalehetõségeket, és ne utasítsa
el társa közeledését. A magányos Skorpió
is találkozhat még a szerelemmel.

Szerencsés helyzetben van, jól össze
tudja hangolni a saját, és a családja ter-
veit. Fogadja el, hogy társa is segít a
céljai elérésében. Ha magányos, a hét-
végére tervezzen baráti találkozót.

A csillagok állása pozitív hatással lesz
önre. Megelégedésére most kamatoztat-
hatja a jó tulajdonságait. Az érzelmek
terén döntésre kényszerülhet, de jól ve-
szi az akadályt.

Szép napokra számíthat, de ennek nem
csak a legszebb hónap, a május az oka.
Amire vágyakozik, könnyedén elérheti,
nem kell másokat becsapnia. Ha még
nincs társa, találkozhat a nagy Õ-vel.

Kissé önfejûvé válhat ezen a héten. A
viharfelhõk elkerülése érdekében érde-
mes megtalálni a kompromisszumot a
környezetével. Ugyanez vonatkozik ér-
zelmi életére is. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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A szakemberek képzésére sokat fordítanak, hiszen a munkavállalók 
nem ismerik e területet

Négy hónapja termelnek a Ruget Magyarország Kft. új kanizsai
üzemében, ahol jelenleg ötvenhárom fõ dolgozik. A piac bõvülésé-
vel körülbelül ugyanennyivel nõhet a foglalkoztatottak száma a
közeljövõben. 
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Nemzeti Galéria, Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola. E két in-
tézmény neve május negyedikén
összeforrt a Csontváry nyomában
címû pályázat díjkiosztó ünnepsé-
gén. A kiállítás ötletét egy beszél-
getés adta – tudtuk meg Jármai
Gábornétól, a Kõrösi Iskola rajzta-
nárától. Az intézmény egykori
igazgatója, Dezsõ Ferenc egy társa-
ságban bemutatta Csontváry fest-
ményeirõl írt képverseit. A tanárnõ-
nek rögvest eszébe ötlött a gondo-
lat: egy közös rendezvény az igaz-
gató bácsi segítségével! És nem
hagyta nyugodni a kíváncsiság, va-
jon mit tudnak kihozni a gyerekek
a látványból és a versbõl. Aztán a
gondolat megvalósította önmagát.
Jármai Gáborné felhívta tanítvá-
nyai figyelmét a Csontváry album
tanulmányozására, a képekhez fû-
zõdõ történetek elolvasására. Arra
biztatta õket, adják át magukat a
képnek, és legyenek büszkék a
munkájukra. Közben elindult a
szervezõmunka, a pályázat kiírásá-
ban közremûködött Jármai
Gáborné, és Kókainé Hámorszki
Éva magyar és drámapedagógus
szakos tanár, igazgatóhelyettes a
Kõrösi Iskolából, a Városmajori
Gimnáziumból pedig Vértesaljai

Mária rajz- és vizuális kultúra, mû-
vészettörténet szakos tanár, vala-
mint Budai Éva magyar szakos ta-
nár. A Magyar Nemzeti Galériából
dr. Bellák Gábor mûvészettörté-
nész és Büki Barbara mûvészettör-
ténész, múzeumpedagógus. A pá-
lyázat célja az volt, hogy a tanulók
közelebb kerüljenek Csontváry
Kosztka Tivadar festõi munkássá-
gához, ismerjék meg részleteseb-
ben a huszadik századi magyar
képzõmûvészet egyik legjelentõ-
sebb életmûvét és alkotóját.
Csontváry beutazta Európát, meg-
fordult Egyiptomban és a Szentföl-
dön, hogy mûvészi céljait megva-
lósítsa, s hogy új mûvészi igazsá-
gokat fogalmazzon meg. 1907-ben
Párizsban mutatta be legnagysze-
rûbb alkotásait, s váltotta ki a nem-
zetközi kritika csodálatát. A szerve-
zõk a párizsi kiállítás századik év-
fordulója alkalmából azt kívánták
elérni, hogy a pályázók is fogal-
mazzák meg Csontváry alkotásai-
val való találkozásuk élményét. A
pályázat egyúttal a 2007-ben ötven
éves Magyar Nemzeti Galéria ün-
nepi programjainak is része.  Az
ünnepélyes kiállítás megnyitó ere-
detileg tervezett helyszíne,
Csontváry: A taorminai görög szín-

ház romjai címû festménye elõtti
hely kicsinek bizonyult. A vendé-
geket a Magyar Nemzeti Galéria, C
épületének kupolaterében Szabó
László kommunikációs igazgató
köszöntötte, majd a Városmajori
Gimnázium Angelika Kamarakóru-
sának elõadása következett Gráf
Zsuzsa Liszt-díjas karnagy vezeté-
sével.

Köszöntõ beszédében Cseres-
nyés Péter alpolgármester kiemel-
te, nagy örömére szolgál, hogy itt
lehet, és nagy megtiszteltetés, hogy

a pályázatot a Nemzeti Galéria fel-
vette a kiállításai közé. Megszüle-
tett egy ötlet, mellé állt egy közös-
ség, és felkarolt egy ügyet, ami ar-
ról szólt, hogyan lehetne lehetõsé-
get adni a tehetséges diákoknak ar-
ra, megmutassák, mit tudnak. Al-
kalmat adott a pályázatra az is,
hogy az unió ötven éves, és képzõ-
mûvészeti kiállítás keretében Ma-
gyarországot Csontváry, Magányos
Cédrusa képviselte. Végül megkö-
szönte a szervezõknek, a pedagó-
gusoknak, a diákoknak, hogy lehe-
tõvé tették a kiállítást. Az alpolgár-
mester szavait követõen, Kép, ze-
ne, tánc címmel a Kõrösi iskola 7/a
osztályos tanulói bûvölték el a kö-
zönséget. Eltûnt az utazás során ér-
zett vizsgadrukk Buchleitner-Szabó
Éva igazgatónõ tekintetébõl és so-
kak szemébe könnyeket csaltak
Csontváry, Zarándoklás a Cédrus-
hoz címû festményének megjelení-
tésével. Dr. Márkus Ferenc nyugal-
mazott gimnáziumi magyar-latin
szakos tanár az irodalmi pályáza-
tok értékelésénél dr. Lendvai Anna
és Dezsõ Ferenc zsûritagok egybe-
hangzó véleményét osztotta meg a
jelenlévõkkel, amikor úgy fogal-
mazott, hogy a verset író diákok
egyéniségükön átszûrve már nem-
csak a képek értõ olvasását mutat-
ták meg, hanem azt, hogy a
Csontváry élményt egy másik jel-
rendszerbe, az írott nyelv jelrend-
szerébe alkotó módon ültették át. A
bírálók nemcsak gyönyörködtek
ezekben a munkákban, nemcsak
dicsérték, hanem mérlegeltek. A
pályázók a bírálókat meggyõzték
arról, valamennyien Csontváryhoz
hasonlóan és általa is ösztönözve,
nagyobb dolgokra születtünk. Ka-
tona Júlia mûvészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria munka-
társa elõször felsorolta a képzõmû-
vészeti zsûri tagjainak nevét, Páz-

mány Ágnes fõiskolai adjunktus, a
Magyar Rajztanárok Országos
Egyesületének titkára, Imrehné Se-
bestyén Margit rajz- és vizuáliskul-
túra tanár, tankönyvíró, Szalai Jó-
zsef mûvésztanár, a Magyar Rajzta-
nárok Országos Egyesületének fõ-
titkára, dr. Bellák Gábor mûvészet-
történész a Nemzeti Galéria mun-
katársa. A pályázatra összesen hat-
százhuszonkilenc pályamû érke-
zett, az elõválogatást és a zsûrizést
követõen kétszáz mûvet állítottak
ki a kupolatér melletti U alakú kiál-
lítóte- remben. A zsûri helyezés
nélkül tizenkét mûvészeti, és nyolc
irodalmi díjat adott át. A Pannon
GSM egy alkotást külön-díjjal ju-
talmazott. Nagykanizsa városa
tizenhárom képzõmûvészeti és hét
irodalmi díjat adott át. A pályáza-
ton a tíz-tizennyolc éves korosztály
vehetett részt. A normál, a mûvé-
szeti és a speciális tantervû iskolák
pályamûveit különbözõ szempont-
ok szerint próbálták értékelni –
hangsúlyozta Katona Júlia mûvé-
szettörténész. Kiderült, hogy nem
volt igazán nagy különbség a mû-
vészeti és általános típusú iskolák-
ban készült hallgatói munkák kö-
zött. Az azonban látszott, mennyi-
re tükrözõdik a diákok munká-
jában a felkészítõ tanárok szemlé-
lete, és mennyire hagyta kibonta-
kozni a kreativitásukat. A zsûri el-
sõsorban azokat a mûveket része-
sítette elõnyben, amelyek
Csontváry mûveit megmutatva,
azokat kreatív módon felhasznál-
va, egyedi megoldásokat mutattak
fel akár technikai, koncepcionális
és tartalmi szempontból. A zsûri
által adományozott díjakat Katona
Júlia és Szabó László adta át.
Nagykanizsa város különdíjait pe-
dig Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter, Balogh László, az OKISB el-
nöke, Dezsõ Ferenc, nyugalmazott
iskolaigazgató, költõ, Buchleitner-
Szabó Éva, a Kõrösi Iskola igazga-
tója, valamint dr. Borosán Gyula, a
Zala Megyei Mûvelõdési és Peda-
gógiai Intézet, Szakképzõ Iskola
(Zalaegerszeg) igazgatója. Plusz
jutalomként a mûvészpalántákat,
Passáné Bolf Mária, Kókainé
Hámorszki Éva, és Jármai
Gáborné tanítványait Büki Barbara
mûvészettörténész sétára invitálta
a XIX. század mûvészetét bemuta-
tó kiállításra. A Csontváry nyomá-
ban címû kiállítás anyagát szep-
temberben városunkban is bemu-
tatják.

Bakonyi Erzsébet
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Sajnálatosan nem megszokott
módon vagyok kénytelen levele-
met kezdeni.

Tisztelt Polgármester Úr!
Fel kell hívnom a figyelmét,

hogy a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
hasábjait ne a saját maga, és ne a
FIDESZ érdekeinek megfelelõen
– szándékosan mind az újságot,
és azon keresztül mind a lakossá-
got félretájékoztatva – „használ-
ni”. Az említett újság – valószí-
nûen meglepõdik Ön – nem az
Ön, és legkevésbé sem a FIDESZ
valóságot elferdítõ véleményének
közlésére szolgáló sajtótermék.

Ön a valóságot nem közölte az
újságíróval a 2007.04.26-i szám
címlapján megjelenõ mélygarázs-
építésével foglalkozó cikkben.

„Elfelejtette” közölni, hogy Ön
írt alá valamilyen jobboldali támo-
gatással egy szerzõdés módosítást
egy másik céggel a mélygarázs ki-
vitelezésére. „Elfelejtette” közölni,
hogy már nem azzal a céggel áll
jogviszonyban a város, akivel a ko-
rábbi Önkormányzat kötött szerzõ-
dést, hanem az Ön és a FIDESZ ál-
tal választott és támogatott másik,
egy új gazdasági társasággal áll
fenn a jogviszony. Ez az Önök által
választott cég lenne köteles meg-
építeni a mélygarázst. Ön és a FI-
DESZ akkor járna el helyesen, ha
beismerné, hogy kellõ körültekin-
tés, szakértelem hiányában, valami-
lyen általam ismeretlen okból kö-
töttek Önök szerzõdést az új céggel.
Természetesen ezen állítások, mint
Ön elõtt is ismert teljes körûen bi-
zonyíthatóak, a még fellelhetõ ira-
tok alapján. Fontos lenne, ha a jö-
võben a valót mondanák és csele-
kednék, és a valóságnak megfelelõ
tájékoztatásra használnák a város
lapját, és nem „FIDESZ-es rémhír-
terjesztésekre.” Az a cég, mellyel
Önök szerzõdést kötöttek nem volt
ismert az elõzõ önkormányzat elõtt,
ezt a céget csak Önök ismerték.

Jobban örülnék, és talán több
hasznot is hozna a városunknak, ha
Ön és a FIDESZ az önök által –
többek között – okozott Erzsébet
téri káosz megoldására törekedné-
nek, és az Önök által elmúlt önkor-
mányzat befeketítésére fordítják.

Elvárom, hogy a valóságnak
megfelelõ tájékoztatással helyrei-
gazítsa a joggal kifogásolt cikket.

Kérem szíveskedjen részemre
megküldeni az alábbi iratokat:

– eredeti szerzõdés másolata,

– a módosított szerzõdés másolata,
– az Önök által lefolytatott

gazdasági, mûszaki vizsgálat
eredményeirõl készült iratok má-
solatai, melyek az új gazdasági
társaság átvilágításáról, alkalmas-
ságáról tanúskodnak.

Másolat: Nagykanizsa MJ. Vá-
ros jegyzõje

Nagykanizsa, 2007.04.28
Tisztelettel: Fodor Csaba, 
önkormányzati képviselõ

2007.04.28. napján kelt – és
2007.05.08. napján érkezett – leve-
lében foglaltakra vonatkozóan, tájé-
koztatom a mélyparkolóval kapcso-
latosan megkötött szerzõdésekrõl,
annak ellenére, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzati
képviselõjeként az ide vonatkozó
iratok tartalmával, valamint a té-
nyekkel tisztában kellene lennie.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata (képviseletében
Litter Nándor) 2005. november 8.
napján területbérleti szerzõdést kö-
tött Segment Development Invest-
ment & Consulting Company Limi-
ted Magyarországi Képviseleti Iro-
dával, (képviseletében Dr. Körös-
falvy Ilona) az 1 hrsz.-ú Erzsébet
tér, az 1193. hrsz.-ú tér, mely termé-
szetben a Kölcsey utca nyugati vé-
gén, valamint a 1181/12. hrsz.-ú
Múzeum tér egyenként maximum
450 m2-es beépítetlen területeire.

Ezt követõen újabb területbérleti
szerzõdés került megkötésre 2006.
06.13. napján Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata (kép-
viseletében Litter Nándor), vala-
mint Segment Development
Investment & Consulting Compa-
ny Limited Magyarországi Képvi-
seleti Iroda, (képviseletében Dr.
Körösfalvy Ilona) között. A fent hi-
vatkozott szerzõdés tárgya az 1
hrsz.-ú Erzsébet tér maximum 450
m2 – es beépítetlen terület.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlésének 2006. augusz-
tus 29-i ülésén tárgyalta az auto-
mata mélyparkoló építésével kap-
csolatos Területbérleti Szerzõdések
módosításával foglalkozó napiren-
det. Az elõterjesztés alapján „2006.
május 25. napján e-mailban a Seg-
ment Ltd. tájékoztatta a hivatalun-
kat, hogy a piacon betöltött szere-
pükre tekintettel, valamennyi elér-
hetõségük változatlanul hagyása
mellett – a TREVI Park kibõvített
szakmai irányításával –, összes
munkatársukkal közösen 2006. jú-

nius 1 – tõl TREVI SILO – Ma-
gyarország néven Részvénytársa-
ság formában mûködnek tovább.

Körösfalvy Ilona vezérigazgató
immár a SILOPARKING HUN-
GARY Zrt. AUTOMATIC CAR
PARKING SYSTEM 1023 Buda-
pest, Ürömi út. 30-32. megneve-
zésû cég képviseletében értesítet-
te az önkormányzatot arról, hogy
mélygarázs építési programjuk
keretében tevékenységüket fenti
cég alatt – szerzõdéseik változat-
lanul hagyása mellett – folytatják.

2006. augusztus 22. – én Körös-
falvy Ilona vezérigazgatóval im-
már a SILOPARKING HUNGA-
RY Zrt. képviselõjével tartott sze-
mélyes megbeszélésen … kérték,
hogy a területbérleti szerzõdéseket
az Önkormányzat módosítsa.”

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése a fentiekre tekintet-
tel 2006. augusztus 29. napján so-
ros ülésén meghozta a 217/2006.
(VIII. 29.) számú határozatát.

Ezen határozat értelmében Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése tudomásul veszi, hogy a
SEGMENT DEVELOPMENT
INVESTMENT AND CONSUL-
TING COMPANY LIMITED Ma-
gyarországi Kereskedelmi Képvise-
leti Irodával megkötött területbérleti
szerzõdésekben a Területbérlõ he-
lyére a SILOPARKING HUNGA-
RY Zrt. AUTOMATIC CAR
SYSTEM lépjen.

Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fent nevezett területbérleti
szerzõdések módosító szerzõdé-
seit aláírja, valamint a szerzõdés-
módosítást követõen – szükség
esetén – az építési engedélyezés-
hez szükséges tulajdonosi hozzá-
járuló nyilatkozatot aláírja.

Ezen felhatalmazás alapján a te-
rületbérleti szerzõdés módosítása
megtörtént 2006. december 05. nap-
ján. Az idõpont figyelembevételével
kétségtelen, hogy ekkor Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város képviseleté-
ben. Én voltam jogosult aláírni a te-
rületbérleti szerzõdés módosítását.

Nem köttetett „valamilyen jobb-
oldali támogatással egy szerzõdés
módosítást egy másik céggel a
mélygarázs kivitelezésére”. Véle-
ményem szerint a Fidesz és Én ak-
kor járunk el helyesen, ha ismét tá-
jékoztatom a Képviselõ urat azon
tényekrõl, amelyekrõl képviselõi
munkája során egyébként tudomást
szerzett. A fent kifejtettek alapján
látszik, hogy a területbérleti szerzõ-
dés módosítása az elõzõ városveze-
tés által meghozott Közgyûlési ha-

tározat alapján történt, nem a Fi-
desz vagy az általam választott
céggel, hanem az elõzõ városveze-
tés által a már többször hivatkozott
határozatban megjelölt céggel.

Sajnálattal értesültem róla, hogy
Ön ismeretlenként tünteti fel azon
okot, amely miatt a területbérleti
szerzõdések módosítása megkötés-
re került, annál is inkább mert az
elõzõ városvezetés munkájában
képviselõként Ön hatékonyan részt
vett. Tisztelettel megkérem Önt,
hogy a jövõben mielõtt tényként
állít valamit, szíveskedjen alapo-
san tájékozódni az adott üggyel
kapcsolatosan, elkerülve egy
egyébként felesleges válaszadást.

A cég, amellyel Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város képviseletében el-
járva szerzõdés módosítást kötöttem
ismert volt a korábbi önkormányzat
elõtt hiszen a felhatalmazást a szer-
zõdésmódosítás megkötésére a
SILOPARKING HUNGARY Zrt.
AUTOMATIC CAR SYSTEM –
mel a már sokszor említett 217/2006
(VIII.29.) számú határozat adta meg,
melyet az Ön részvételével az elõzõ
önkormányzat hozott.

Visszautasítom azon állítását mi-
szerint az Erzsébet téren lévõ ká-
oszt – többek között – a Fidesz és
Én okoztam, arra tekintettel, hogy
a mai napig megkötött szerzõdése-
ket az elõzõ önkormányzat képvi-
seletében Litter Nándor írta alá. A
szerzõdésmódosítás aláírásakor Én
képviseltem az önkormányzatot, de
a határozatot mely megalapozta a
szerzõdésmódosítás megkötését, az
elõzõ önkormányzat hozta.

Mellékelve megküldöm a két
területbérleti szerzõdés, a terület-
bérleti szerzõdés módosításának
1-1 másolati példányát, valamint
a 217/2006 (VIII.29.) számú köz-
gyûlési határozatot.

Nagykanizsa, 2007. május 14.
Marton István, polgármester

***
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap

sem most, sem a jövõben nem kí-
ván  semmilyen érdekek szó-
csöveként mûködni. A mélygarázs
ügyében írott cikkeink abból az
egyszerû rácsodálkozásból adód-
tak, hogy „Jé, itt van két gödör!”
A lassú munka, az alvállalkozók
felé ki nem fizetett számlák kész-
tettek arra, hogy a magunk eszkö-
zeivel felhívjuk az illetékesek fi-
gyelmét, valami nem stimmel az
építkezés körül. E megjegyzés el-
lenére dr. Fodor Csabát továbbra
is az egyik legfelkészültebb képvi-
selõnek tartjuk. – a szerk.
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Stúdiumok címmel, Szabó Gabriella kiállítása látható a kórház ötö-
dik emeleti galériájában. A Pécsi Mûvészeti Szakközépiskola har-
madéves tanulója Ambrus Márta tanárnõ javaslatára jelentkezett a mû-
vészeti iskolába. Kiállított képei: akvarellek, pasztellvázlatok, szénrajz-
ok, olajkísérletek. Festményeiben a meleg, lágy színeket, grafikáiban a
fehérek felvillanásait alkalmazza. Minden képébõl árad a meghitt nõi-
esség, emberi finomság. Szereti a természetet. Mint az a fiatalokra jel-
lemzõ, képein az egyensúly megteremtésére törekszik – mondta róla a
kiállítás kapcsán Lengyák István galériavezetõ pedagógus.

Strém Kálmán zeneszociológus,
hangversenyrendezõ, városunk
szülötte tiszteletére rendezendõ
emléktábla-avatás és emlékkon-
cert megrendezésérõl tartott sajtó-
tájékoztatót a Magyar Haydn Tár-
saság és a Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú Egyesület a
Polgármesteri Hivatal emeleti tár-
gyalójában.  A sajtótájékoztató
második napirendi pontjában
Nagykanizsa és a Liszt Ferenc Ze-
neakadémia Baráti Körének kap-
csolata szerepelt. A sajtótájékozta-
tón megjelent dr. Gerõ Katalin
ügyvéd, szobrász, a Haydn Társa-
ság és a Zeneakadémia Baráti Kö-
rének titkára, Malina János zene-
történész, a Haydn társaság elnöke
és Marton István polgármester.
Malina János elsõként a 2005-ben
elhunyt Strém Kálmánra emléke-
zett. Május 28-án, Pünkösd hétfõn
kerül sor a tiszteletére készült em-
léktábla leleplezésére az Erzsébet
téren található szülõházának falán.
Strém Kálmánt az egész magyar
zenei életben ismerték. Egy életet
szentelt a hangversenyrendezés-
nek, amelybõl meghatározó részt
a magyar vidéki hangversenyélet
oltárán végzett odaadó munkával.
A másik nagy szenvedélye az ifjú-
ság volt, ami a közös munkájuk-
ban is megnyilvánult. A Magyar

Haydn Társaság 1996 végén ala-
kult Strém Kálmán kezdeményezé-
sére, aki 2005-ben bekövetkezett
haláláig szívügyének tekintette
Eszterháza (a mai Esterházy kas-
tély) világszínvonalú hangverseny-
életének megteremtését. A társaság
elsõ és legfontosabb tette éppen
ezért a „Haydn Eszterházán” feszti-
vál létrehozása volt, amelyet 1998
óta minden szeptemberben meg-
rendeznek, s amely mostanra már
komoly nemzetközi elismerést ví-
vott ki magának. A május 28-án
hétfõ este 19.30 órakor a Jézus Szí-
ve Templomban megrendezésre
kerülõ emlékkoncerten egy világhí-
rû mûvészházaspár, Kelemen Bar-
nabás és Kokas Katalin hegedû-
mûvészek szerepelnek, fellép még
Horváth Anikó csembalón, és a
tizennégy éves Kokas Dóra csel-
lón. Az elnök végezetül megkö-
szönte Marton István polgármester
támogatását, és az alkalmat fel-
használva átnyújtotta az emlékkon-
cert alkalmából, Strém Kálmán
tiszteletére készült emlékplakettet,
a jelen lévõ dr. Gerõ Katalin alko-
tását.  A továbbiakban dr. Gerõ Ka-
talin kiemelte azt az egyedülálló
kezdeményezést, amit a Liszt Fe-
renc Zeneakadémia Baráti Köre a
vidéki városok közül elsõként
Nagykanizsától kapott. Azt, hogy

Nagykanizsa város jogi személy-
ként be kíván lépni, és támogatni
kívánja a baráti kört. Az idén tíz
éves egyesület fõ tevékenysége a
Zeneakadémia hallgatóinak támo-
gatása annak érdekében, hogy részt
vehessenek nemzetközi versenye-
ken és mesterkurzusokon. Eddig
nyolcszázötven hallgatónak nyúj-
tottak anyagi segítséget mintegy
hatvanmillió forinttal. A kuratóri-
um elnöke Kodály Zoltánné
Péczely Sarolta. A belépési okirat
aláírásával május 14-tõl, Nagyka-
nizsa város polgármesteri hivatalát
képviselõ Marton István polgár-
mester, mint jogi személy, a Liszt
Ferenc Zeneakadémia Baráti Köré-
nek tagjává vált. Ezt követõen dr.
Gerõ Katalin átadta a polgármes-
ternek a Zeneakadémia folyosóját
díszítõ Zsolnai kerámiadísz egy da-
rabját, valamint egy tanúsítványt

arról, hogy a kerámiát a Zsolnai
gyártól kapta a baráti kör. Továbbá
átadott egy lemezkiadványt a
Strém Kálmán által rendezett
2005-ös ünnepi hangversenyrõl.
Katz Rudolf, a Kanizsai Klassziku-
sok Kulturális Közhasznú Egyesü-
let elnöke elmondta, úgynevezett
téglajegyek formájában, szimboli-
kus száz forintokból szeretnék a
tagsági díjat minden évben össze-
szedni, hogy a város polgárai
mindinkább magukénak érezzék
ezt az ügyet. Cserében a Liszt Fe-
renc Zeneakadémia Baráti Kör azt
a felajánlást tette, akik fel tudják
mutatni a száz forintos téglajegyet,
a november 14-i hangversenyre
kedvezményes áron kapnak belé-
põjegyet. Végezetül Marton István
polgármester hangsúlyozta, új sza-
kasz következik a város zenei éle-
tében. Nagyhírû mûvészek meghí-
vását tervezik Kanizsára, hiszen az
elmúlt években ennek híján vol-
tunk a komolyzene területén. 

Bakonyi Erzsébet

Zakó László az 1998-2002-es
kormányzati ciklusban FKGP,
majd a MIÉP színeiben ország-
gyûlési képviselõként politizált
városunkért. Nevéhez fûzõdik
az a törvényjavaslat, amely
alapján, a privatizáció nyomán
az önkormányzatnak kifizetés-
re került a helyi gázközmû-
vagyon ellenértéke. Kanizsa
esetében több, mint egymilliárd
forint. 2002-2006. között a helyi
önkormányzat miépes képvise-
lõje volt.

– Régen hallottunk Önrõl és a
MIÉP-rõl is.

– Ezen nincs mit csodálkozni,
mert akinek a hangját nem szíve-
sen akarják hallani, azt nem is kér-
dezik. Bélyegek sokaságát sütötték
ránk az évek alatt, módszeresen
hamis fényben tüntettek fel ben-
nünket, aminek meg is lett az ered-
ménye. Sovány vigasz – ha a bajo-
kat szabadna annak nevezni –,
hogy az idõ sajnos minket igazolt.
Kilátástalan helyzetbe került az or-
szág, benne az önkormányzatok, a
vállalkozások, az intézmények, a
családok és maguk az itt élõ embe-
rek. Az agymosás sikerült, kezdõd-
het a végsõ visszaszámlálás. 

– Ezt lefordítaná?
– Akkor kezdjük. Az iskolabezá-

rások, a tudás, illetve az önálló
gondolkodás számûzése a fejek-
bõl, a kórházbezárások és ágy-
szám-csökkentések, a vizitdíj be-
vezetése, az önkéntes meddõvé
operálhatóság lehetõsége, a
gyógyszerek táplálékká emelése, a
vasúti szárnyvonalak felszámolá-
sa, a NATO és EU tagságunk csak
hátrányt okozó következményei, a
bankok és a média uralma minde-
nekfelett, a termõföld külföldiek
kezére játszása, a folyamatos adó-
emelés és egyéb jövedelem-elvo-

nások az utolsó leheletig kivérez-
tetik az országot. A közel sem tel-
jes felsorolás minden eleme a ma-
gyar emberek, a családok fenn-
maradása, léte ellen hat. A média
elsöprõ többsége segédkezet nyújt
ezen folyamatok elfogadhatóvá té-
teléhez, önmaga a tudatformálást
mesterfokon ûzi, az események
irányítójává és nem közvetítõjévé
vált. Huszonéves politológusok
serege a nap huszonnégy órájá-
ban mondja meg egy egész nem-
zetnek, hogy mirõl mi legyen a vé-
leménye. Ma Magyarországon az
igazodási pontok Washington és
Brüsszel lettek, ezzel nemzeti
önállóságunk odalett.

– Lát valami esélyt a helyzet
megfordítására?

– Amíg a két nagy párt vokso-
kért vívott egymás elleni harca
elvonja a figyelmet a valós gon-
dokról, addig semmi esetre sem.
Vegyük észre, hogy itt 386 képvi-
selõ és holdudvarának egziszten-
ciájáról szól minden nyilvános-
ság elõtt folyó szócsata, a cél,
hogy ki tud több skalpot begyûjte-
ni a másiktól. Intézett már bár-
melyik újságíró is körkérdést a
képviselõkhöz, hogy politikai hát-
szél nélkül mihez tudnának kezde-
ni az életben a Parlament falain
kívül? Nehezen tudna erre vála-
szolni az, aki már 15-20 éve navi-

gálja az országot – éppen a kátyú
fenekére. A MIÉP amíg tudta, ép-
pen a leselkedõ veszélyekre hívta
fel a figyelmet, erre érkezett össz-
tûz formájában a válasz, hogy mi
nacionalisták, antiszemiták, rasz-
szisták vagyunk. Ezekkel a szitok-
szavakkal irányították át szavazó-
inkat – már akit lehetett – oda,
ahol még mindig hisznek az önál-
ló abszolút gyõzelemben. A most
már mégiscsak valószínûsíthetõ
FIDESZ gyõzelem útja a
Gyurcsány-Kóka ámokfutó páros
visszaállíthatatlan rémtetteivel
lesz kikövezve. Megérte? Már an-
nak sem tudok felhõtlenül örülni,
hogy a szintén agyonhallgatott,
április közepén tartott hódmezõ-
vásárhelyi idõközi választáson a
MIÉP jelöltje 17%-ot elérve har-
madik lett a 21%-os MSZP-jelölt
mögött. Az eredmény értékét nö-
veli, hogy jelöltünket a nemzeti
radikalizmus egyetlen hiteles
pártján kívül más nem támogatta.

– A kanizsai eseményeket fi-
gyelemmel kíséri?

– Attól, hogy napi száz kilomé-
tert utazom a munkahelyemre
oda-vissza, még követem a helyi
fejleményeket. Az iskolai és kór-
házi elbocsátások sajnos boríté-
kolhatók voltak, kétségeim beiga-
zolódni látszanak a mélygarázs
ügyében is. A város hû leképezése

az országénak: adóssághegyek
tornyosulnak minden szinten, a
másoktól való függõség szûk
mozgásteret jelent, egy-két ügyes-
kedõ vállalkozó, asztalukba ka-
paszkodó hivatalnokok borzolják
a kedélyeket. Az elõzõ ciklus zû-
rös ügyei még kísértenek, lásd
Prometheus, de mit lehet kezdeni
azzal a ténnyel, hogy lám, iga-
zunk lett.

– Kereste Önt valaki a városve-
zetés részérõl, hogy számítana a
munkájára?

– Miért keresett volna? Híreim
szerint még mindig blokkolja az
esetleges szándékokat, hogy
miépes vagyok, pedig ebbõl a ci-
põbõl kiléphetnének azok, akik ha
kellett, elfogadták a párt támoga-
tását. A munkám térben és idõben
nagyon leköt, de így is szívesen
segíteném a jó célok megvalósu-
lását becsületes emberekkel
együttdolgozva. Csak egyszer kel-
lene jó irányba állítani az orszá-
got, a várost, és rájönnénk, hogy
azzal a roppant munkával, amit
emberek itt végeznek, tisztessége-
sen is meg lehetne élni. Ehhez vi-
szont a fejekben rendet kell tenni.
Szeretném, ha mindenki megérte-
né, hogy mi magunk vagyunk a
megoldás kulcsa.

Czene Csaba
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Túlságosan és sokáig ráha-
gyatkoztunk az õsi múltra épült, a
családi és nemzeti folytonosságba
beágyazott keresztény hitre. E be-
ágyazottság azonban csak támasz
lehetett, de nem volt sem maga a
hit, sem annak záloga. Minden
egyénnek, minden nép minden-
egyes nemzedékének újra meg új-
ra meg kell küzdenie a hitéért
úgy, mint Jákobnak az Isten an-
gyalával. Nem szabad elereszte-
nie az alkalmat, a lehetõségeket
még halálos fáradtság miatt se,
mindaddig, míg Isten meg nem
áld bennünket. Isten fiatal. Övé a
jövõ. Õ nemcsak a múlt, a hagyo-
mányok tudója vagy féltékeny vi-
gyázója, hanem az újnak, a fiatal-
nak, a holnapnak az elõhívója is
egyénekben és népekben, akik
nem adják föl magukat. Ezért
nincs helye a csüggedésnek.

A harminckét éve elhunyt
prímás megdöbbentõen idõsze-
rû szavait ajánlotta figyelmünk-
be beszélgetésünk során a vég-
zõs joghallgató, Orbán Zsolt, az
idei gyalogos Mindszenty-
zarándoklat szervezõje. A Bé-
kásmegyertõl Esztergomig a Pi-
lisen át vezetõ negyven kilomé-
teres út felét ugyan aranyat érõ
esõben tettük meg, de
Csobánkán éjféli szentmisét és
vacsoraszünetet is tudtunk tar-
tani. Kilencen – a többségében
huszonévesek mellett harminca-
sok, negyvenesek is – mégis
idõben megérkeztünk a bazili-
kai mise kezdetére. Élményeink
közül kiemelném Márfi Gyula
veszprémi érsek erõteljes be-
szédét. A fõpásztor többek közt
elítélte nemzeti jelképeink meg-
taposását, s sürgette a tavaly

õsszel kezdõdött koncepciós
perek felfüggesztését. 

És hogy miért politizált? Az
egykor triatlonos, ma vízilabdá-
zó fiatalember egy másik Min-
szenty-idézettel válaszolt.

– Az egyház mindig és minde-
nütt igénybe veheti a jogot, hogy
a politikai jelenségek felett is íté-
letet mondjon, amikor a szemé-
lyes szabadságjogok és a lelkek
üdve ezt megköveteli. Bármit
mondok is, a jelenlegi rezsim azt
fogja mondani: ez politika... Ha
csak a tízparancsolatot említem,
a rezsim máris találva érzi ma-
gát. Neki már az is politika, ha
azt mondom: „Uradat, Istenedet
imádd, és csak neki szolgálj!”;
ha azt mondom: „Ne ölj!”, a re-
zsim mindjárt magára veszi.
Ugyanez a helyzet, ha kimon-
dom, hogy „Ne lopj!”. Ez is
érinti õket, bár õk nem lopnak,
csak „elkonfiskálnak”...

P.J.
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SSttrréémm KKáállmmáánn-eemmlléékkkkoonncceerrtt

Segesdi Bori keramikus és
Csuta György festõmûvész közös
kiállítása látható a Petró Galériá-
ban. A kiállítást dr. Tuza Béla nyi-
totta meg. Segesdi Bori 1962-ben
született Budapesten, mûvészcsa-
ládban. Édesapja Segesdi György
szobrász, édesanyja Jakab Bori
keramikus. A kézmûvesség szere-
tetét és becsületét a közös családi
mûhelyben tanulta meg. Egyedi
formavilágú és sajátságos techni-
kájú, kézzel formázott és festett,
zsûrizett porcelán dísztárgyakat
készít. Nincs két egyforma tár-
gya, úgy is lehet mondani, mindig
kiállításra készül. Kiállításainak
helyszíne volt például Budapest
Derkovits terem, Genius Európa,
BNV, Szeged, Debrecen, Ausztri-
ában Wiener Neustadt, Scherding.
Régóta ismeri Csuta Györgyöt,
volt már közös kiállításuk is. Az
arany és a meleg színû tárgyak
kellemes érzetet sugároznak a la-
kásban, akár modern, vagy klasz-
szikus, régies stílusú bútorok van-
nak körülöttünk. Csuta György
1952-ben született Békésen.
1970-tõl állítja ki képeit. Választ-
mányi tagja a Magyar Alkotók
Országos Egyesületének, kurátora
a Magyar Mûvész Alapítványnak,

a Békéstáj Mûvészeti Társaság al-
elnöke. Részt vesz több mûvész-
telep munkájában itthon és kül-
földön. Munkásságának fontos
része a grafika (könyvillusztráci-
ók), az akvarell és az olajfesté-
szet, de szívesen kísérletezik a
technikák átstrukturálásával.
Munkái megtalálhatók magán- és
közgyûjteményekben, közintéz-
ményekben. (Békési Múzeum,
Bulgária, Kína, Németország,
USA, Dánia, Spanyolország).
1986-ban Mûvelõdési Miniszteri
kitüntetést kapott, és számos kiál-
lítás díjazottja. Csuta György fes-
tészete szimbolikus jellegû. Való-
ságon túli, szürreális világot fe-
dezhetünk fel alkotásain. Vörös
és narancssárga ködbõl, fátyolból
bontakoznak ki az arcok, alakok a
Kanizsán látható festményein.
Képeit jól kiegészítik az aranyo-
zott kerámiák. A mûvészek mun-
káival egyébként rendszeresen ta-
lálkozhatunk a galériában. Aki a
kiállítás napján vásárolt, vagy be-
jelentette vásárlási szándékát, tíz
százalék kedvezményt kapott. A
szokásos sorsoláson Segesdi Bori
kerámiatálját Radics Márta,
Csuta György csendéletét pedig
dr. Pölöskei Eszter nagykanizsai
lakosok nyerték meg. 

B.E.

SSeeggeessddii ééss CCssuuttaa
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Idén – megszakítva egy több
mint másfél évtizedes tradíciót-
Identitás Szabadegyetem nélkül
marad Kanizsa.

A rendszerváltáskor útjára indí-
tott szabadegyetemet egészen
nyugdíjba vonulásáig szervezte a
Thúry György Kereskedelmi, Ven-
déglátó és Idegenforgalmi Szak-
képzõ Iskola volt igazgatója,
Cseke Zoltán, aki annak idején ala-
pítója volt a kezdeményezésnek.
Miután a közelmúltban nyugdíjba
vonult, a szervezés feladatait Csor-
dásné Láng Éva, az intézmény új
vezetõje vette át, a tavalyi szabad-
egyetem már az õ irányításával

zajlott. Az igazgatónõ minapi meg-
keresésünkre azonban azt mondta,
idén minden energiájukkal az isko-
la jubileumi ünnepségére készül-
nek, ezért nem merték felvállalni
az Identitás Szabadegyetem szer-
vezését. Kérdésünkre megjegyez-
te, ha idén nem is, jövõre szeretnék
ismét megrendezni ezt a sokak ál-
tal kedvelt programot.

Cseke Zoltán viszont azt mond-
ja, igazán nem is sajnálja, hogy
idén nem lesz Identitás, ugyanis
az utóbbi rendezvény kissé eltá-
volodott az alapeszmétõl. 

– Miután nyugdíjba mentem, az
új igazgató, Csordásné Láng Éva
egy nagyon tisztességes törekvés-
sel próbálta biztosítani a szabad-
egyetem folytonosságát, átmente-
ni a nagy hagyományokkal bíró
programsorozat gondolatiságát –
mondta. – Tiszteletben tartom az
ügyben kifejtett tevékenységét,
azonban meg kell jegyeznem,
hogy a tavalyihoz hasonló formá-
ban nem érdemes csinálni, mert
egyrészt érdektelenségbe fulladt,
másrészt a szellemisége eltávolo-
dott az alapeszmétõl. Úgy vélem,
nem lett volna szabad olyan prog-
ramokat, például író-olvasó talál-
kozókat beszervezni, amelyek ko-
rábban már szerepeltek a város
közönsége elõtt. Ebbõl fakadt

ugyanis az érdektelenség. Az
Identitás Szabadegyetem az indu-
lásakor egészen más ars poeticá-
val rendelkezett, s ha ezen a mó-
don folytatódik, akkor ez a szelle-
miség lejáratódott volna.

Cseke Zoltán elmondta azt is,
immár tíz éve dédelget egy álmot,
egy európai identitás szabadegye-
tem és konferencia megrendezé-
sét. Ez a kulturális szabadegye-
tem a szervezõ szándékai szerint
hasonlítana a közgazdászok
Davos-i konferenciájához, ugyan-
is a kanizsai eseményre meghív-
nák az Európai Unió kulturális
minisztereit. Mindez azonban ke-
mény pénzkérdés, s bár két vál-
lalkozó, Szakacsits Károly és
Nádasi Tamás felajánlotta a tá-
mogatását, de a várhatóan jövõre
megrendezendõ szabadegyetem
megszervezéséhez nélkülözhetet-
len az önkormányzat támogatása.

Cseke Zoltán úgy véli: a prog-
ram Európa-szerte még ismerteb-
bé tenné Nagykanizsát, ugyanis
világszerte elismert professzoro-
kat is meghívnának Kanizsára.

A siker érdekében hamarosan
egy alapítványt hoznak létre,
Cseke Zoltán ehhez kéri a támo-
gatók segítségét, jelentkezését. 

Horváth Attila  
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Elõadásában az alkotmányjo-
gász elmondta, meghívásoknak
eleget téve öt-hat éve járja a vi-
déket és tart elõadásokat. Na-
gyon nehéz meghatottság nélkül
beszélni a korona jelenlétében,
bár tárgyról van szó. A magyar
közjog ugyanis élõ személyként
tiszteli ezt a csodálatos kegytár-
gyat, hiszen a magyar korona
mellett ott van még a szent és a
misztikus jelzõ is. Különleges
valamivel van dolgunk – hangsú-
lyozta. Rengeteg koronát isme-
rünk a világban, ez a korona
azonban nem az uralkodóé, nem
egy dinasztiáé, hanem minden

népé, aki a koronához tartozott,
vagy tartozni kívánt és az érték-
rendjét követni akarta. A szent
jelzõ azt mutatja, egyfajta átme-
net, kötõkapocs a teremtõ fenti
világ és a teremtett lenti világ
között. Sok koronát ismerünk, de
egy sem szent ebben az eurázsiai
kultúrkörben. A korát tekintve bi-
zonytalanok vagyunk. Talán a
német-római császári koronával
szokták párosítani, melynek a
születését meg tudjuk határozni.
A magyar Szent Korona képi
programja újszövetségi, kivéve a
teremtõ atyaisten csúcson talál-
ható képét. Értékrendet közvetít,

a teremtõ világ értékrendjét a te-
remtett világ számára. Számtalan
hipotézis keletkezett az elmúlt
kétszáz évben az eredetérõl. A
hazakerülte után végzett empiri-
kus tudományos vizsgálat kimu-
tatta, a korona nemcsak fizikáli-
san, aranymûvészetileg egységes
szerkezetû, hanem szimbólum-
rendszerében is. A vizsgálatok
igazolják azt a magyar hagyo-
mányt, hogy már István király
korában is ilyen volt és maga is
viselte. Talán nem is baj, hogy
nem tudjuk mikori az eredet,
mert ez hozzá tartozik a korona
titkához, hiszen az eredet sokkal
régebbi világba visz bennünket.
A szakrális gondolkodásban a
képeknek, az egyes drágakövek-
nek, a motívumrendszereknek
üzenete van, valóságot közvetíte-
nek. A mai világban ismét hasz-
nálják profanizált módon a képi
szimbólumrendszert, hiszen ha
bekapcsoljuk a számítógépet,

ikonokat látunk, melyek mögött
egy program van, és ezek az iko-
nok egységes szerkezetben adják
az egész szoftver programot. A
koronával dr. Tóth Zoltán József
húsz évvel ezelõtt azért kezdett
el foglalkozni, mert már akkor is
érezte az aktualitását, és egyre
inkább az élete részévé vált. Két
könyvet is írt róla. Érdekelte,
hogy egy ilyen tárgy, amely a
nemzeti öntudatunk alapja volt
ezer éven keresztül, miért vált a
nemzeti öntudatunk részévé, és
úgymond, miért nem haladta
meg a kor. Kutatásai során legin-
kább az lepte meg, hogy vannak,
akik ezt a gondolatot, illetve a
koronát nem szeretik, és a ma-
gyar öntudatból, múltból és a je-
lenbõl ki akarják zárni, negatív
értelmezési móddal próbálják el-
látni. Most arra keresi a választ,
vajon miért teszik ezt?  

Bakonyi Erzsébet

AA SSzzeenntt KKoorroonnáárróóll
Szent Korona címmel, a szombathelyi Rege Mûvészeti Egyesület

fotódokumentációs vándorkiállítása volt látható a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban. A nagy formátumú színes képekbõl álló tárlatot
dr. Tóth Zoltán József alkotmányjogász, a szentkorona-tan szakér-
tõje, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója méltatta. 
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A Polgári Kanizsáért 
Alapítvány meghirdeti 

a keleti városrész 
virágosítási programját

A városi pályázat összegébõl
vásárolt egynyári virágpalántá-
kat azok között osztják majd ki
Pünkösd elõtt (május 25-26-
án), akik vállalják, hogy ezeket
a virágokat a házuk elõtti közte-
rületen elültetik és gondozzák.

Feliratkozni 
a következõképpen lehet:

SZEMÉLYESEN
május 18-án pénteken reggel

7-tõl este 6-ig,
19-én szombaton és 20-án va-
sárnap reggel 7-tõl 12 óráig

a Hevesi ABC elõtt 

TELEFONON 
pedig szintén ezen 

a három napon 
reggel 7-tõl este 6-ig

a 06/30/372-5075-ös számon

A program fõvédnöke Csetõ
Árpád, a Nagykanizsa kör-
nyezetkultúrájáért díj idei
kitüntetettje, a Kodály utcai-
ak közkedvelt Árpi bácsija.

Minden virágszeretõ 
kanizsait szeretettel vár a Pol-

gári Kanizsáért Alapítvány

KözlönyKanizsai
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA

Nagykanizsa
2007. május 17.

2. szám

Tartalomjegyzék:
12/2007. (IV. 04.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 12/2007. (IV.04.) 

számú rendelete az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésérõl
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KANIZSAI KÖZLÖNY

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 
12/2007. (IV. 04.) rendelete 

az elektronikus hírközlési építményekelhelyezésérõl
(egységes szerkezet)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése (a továbbiakban:
Közgyûlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – tekintettel az elektronikus hírközlésrõl szóló
2003. évi C. törvény, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXVIII. törvény, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési te-
vékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet elõírásaira – Nagykanizsa Megyei Jogú Város te-
rületén az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének szabályairól a követke-
zõ rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések
1. §

Jelen rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén minden
az elektronikus hírközléssel (rádió és televízió mûsorszórással és mûsor-vétellel, mo-
biltelefon-üzemeltetéssel, valamint egyéb helyi elektronikus hírközlési rendszerek-
kel) kapcsolatos, állandó jellegû, helyhez kötött, épületen kívül elhelyezendõ hírköz-
lési építmény létesítésére.

Fogalom-meghatározások
2.§

(1) Jelen rendeletben alkalmazott egyes fogalmak értelmezése:
a) Elektronikus hírközlési építmény: Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi

C. törvény 188.§ 12. pontjában meghatározott létesítmény.
b) Antenna: Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 188.§ 18.

pontjában említett, az elektronikus hírközlõ eszközök körébe sorolt létesítmény. 
c) Párkány- és attika-fal felsõ határoló vonala: lapostetõs épületnél az épület hom-

lokzatainak felsõ határvonala; magastetõs épületnél oromfalas részen az oromfal fel-
sõ határvonala, egyéb helyen a homlokzati falsík és a ferde tetõsík metszésvonala. 

d) Fogyasztói célú elektronikus hírközlési eszköz: Az elektronikus hírközlésrõl
szóló 2003. évi C. törvény 188.§-ában szereplõ fogalom-meghatározások 28. pont-
ban meghatározott fogyasztó által használt, 18. pontban meghatározott elektronikus
hírközlési eszköz.1

Elektromos hírközlõ létesítmények elhelyezésének feltételei
3. §

(1) Az elektronikus hírközlõ építmények és antennák közül csak építési engedély-
lyel helyezhetõk el az alábbiak:

a) Minden épületre szerelt, 4 m magasságot meghaladó, illetve épülettõl függetlenül
elhelyezett, 6 m magasságot meghaladó elektronikus hírközlési építmény és antenna;

a) Minden – nem fogyasztói célú – helyhez kötött antenna elhelyezése; vala-
mint ilyen antenna tartószerkezetének építése a hatályos jogszabályban2 megha-
tározott építési engedélyhez kötött méretek alatt.

b) Minden közvetlen fogyasztói célú, helyhez kötött antenna elhelyezése, amely-
nek legnagyobb mérete a 2 m-t meghaladja, illetve amelynek tartószerkezete épüle-
ten történõ elhelyezés esetében a 4 m, épülettõl független elhelyezés esetében a 6 m
legnagyobb méretet meghaladja.

c) Minden mûemléki védettségû, illetve mûemléki környezetben álló épületen,
vagy ingatlanon elhelyezendõ elektronikus hírközlési építmény és antenna.3

b) Minden mûemléki védettségû, mûemléki környezetben álló épület külsõ részén
vagy épülettõl függetlenül elhelyezendõ elektronikus hírközlési építmény és antenna,
mérettõl függetlenül.

(2) Építési engedélyhez kötött elektronikus hírközlési építmények és antennák épí-
tési engedélyezési tervdokumentációjának rendelkeznie kell a hatályos jogszabályok-
ban4 elõírt mûszaki tartalommal.  

(3) Egy épületen több antenna elhelyezésének szándéka esetén elõzetesen vizsgá-
landó az egyesített kialakítás (közös antennával több felhasználó kiszolgálása). Egy
épületen egynél több hírközlési építmény csak akkor helyezhetõ el, ha az egyesített
megoldás költségvetéssel igazoltan aránytalan többletköltséget jelentene.

(3) Egy épületen több azonos típusú fogyasztói célú elektronikus hírközlési
eszköz elhelyezési szándéka esetén elõzetesen vizsgálandó az egyesített kialakítás
(közös antennával több felhasználó kiszolgálása) lehetõsége. Ilyen esetben több
antenna csak akkor helyezhetõ el, ha az egyesített kialakítás költségvetéssel iga-
zoltan aránytalan többletköltséget jelentene.5

(4) Épületre szerelt elektronikus hírközlési építmény és antenna az épület utcai, il-
letve közterületrõl látható homlokzatai esetében csak a párkány- illetve attikafal felsõ
határvonala fölötti részen helyezhetõk el. Elektronikus hírközlési építmény és anten-
na az épület homlokzatának városképi szempontból jelentõs, illetve díszített részét
nem takarhatja.

(5) Hírközlési vezeték (kábel) épület utcai, illetve közterület felõl látszó homlok-
zatain csak takart, rejtett módon helyezhetõ el.

(6) 20 m-nél magasabb, épülettõl független tartószerkezetû elektronikus hírközlési
építmény nem helyezhetõ el a hatályos településrendezési terv szerinti lakóterületen,
üdülõterületen, vegyes területen, különleges területek közül temetõ-, sport-, strand-,
oktatási- és egészségügyi intézmények területén, zöldterületen, vízgazdálkodási terü-
leten, kertes mezõgazdasági területen, mûemléki környezet területén, országos, vagy
helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeken, illetve fenti területek 200 m
sugarú védõövezetén belül.

(6) Elektronikus hírközlési eszköz – a fogyasztói célú elektronikus hírközlési
eszközök kivételével – nem helyezhetõ el mûemléken, helyi védelem alatt álló
épületen, helyi védelem alatt álló területen, illetve fenti ingatlanok 300 m sugarú
védõövezetén belül.6

Elektromos hírközlési építmények és antennák építési engedélyezési 
eljárásának szabályai

4.§
(1) Mûemléki védettségû ingatlanon elektronikus hírközlési építmény és antenna

csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével helyezhetõ el. 
(2) Mûemléki környezethez tartozó ingatlanon létesítendõ elektronikus hírközlési

építmények és antennák létesítési szándéka esetén az építési engedélyezési tervhez
be kell szerezni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakvéleményét.

(3) A városkép és a tájképvédelem szempontjainak érvényesítéséhez minden épü-
lettõl függetlenül elhelyezendõ 20 m-nél magasabb elektronikus hírközlési építmény
építési engedélyezési tervének engedélyezésénél be kell szerezni a városi fõépítész
szakvéleményét. 

(4) Új, épülettõl függetlenül elhelyezett elektronikus hírközlési építményt elsõsor-
ban közterületen vagy meglévõ elektronikus hírközlési építmények tartószerkezet-
ének közös használatával kell elhelyezni, kivéve, ha ez mûszaki okból aránytalan
költségnövekedést okozna, illetõleg más jogszabály tiltó rendelkezése miatt ez nem
lehetséges.7

Hatálybalépés
5. §

(1) E rendelet 2007. április 15-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet elõírásaival meg nem egyezõ módon elhelyezett építési enge-

dély-köteles elektronikus hírközlési építmény és antenna tulajdonosával szemben
építésrendészeti hatósági eljárást indít az I. fokú építési hatóság. 

(3) Jelen rendelet elõírásaival meg nem egyezõ módon elhelyezett nem építési en-
gedély-köteles elektronikus hírközlési építmény és antenna tulajdonosával szemben
szabálysértési hatósági eljárást indít az I. fokú építési hatóság.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésérõl szóló
45/2004. (XII. 15.) sz. rendelete hatályát veszti.

Nagykanizsa, 2007. március 29.

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ
Marton István, polgármester

A kihirdetés napja: 2007. április 4.
Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

1 Kiegészítette a 19/2007. (IV. 13.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2007. 04.15-tõl.
2 Jelenleg az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel 
kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. 
(XII.29.) KTM rendelet 9.§ ja) és jb) pontja.
3 Módosította a 19/2007. (IV.13.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2007. 04.15-tõl.
4 Jelenleg az építészeti-mûszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirõl 
szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
5 Módosította a 19/2007. (IV.13.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2007. 04.15-tõl.
6 Módosította a 19/2007. (IV.13.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2007. 04.15-tõl.
7 Hatályon kívül helyezte a 19/2007. (IV.13.) sz. önkorm. rendelet.
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Polai József a 15. sz. választó-
kerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páratlan
hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a kiskanizsai kirendeltség
épületében.

KKééppvviisseellõõii 
ffooggaaddóóóórraa

2007. május 20.
13.00-20.00 óráig
Töltse gyermekével ezt a napot 
a Thúry téri játszótéren!

13.00 Megnyitó a Pipitér Óvoda
Játékfûzés címû mûsorával. A csil-
lagszemû juhász mesejáték – Ró-
zsa Óvoda. Pünkösdölés-népi ha-
gyományok megelevenítése – Hét-
színvirág Óvoda
14.00 Kis Hét Rét Együttes gyer-
mekmûsora
15.00 NTE Vívó Szakosztály játékos
bemutatója, az érdeklõdõ gyermekek
bevonásával. Vásári játékok Mátyás
király korából az Attila Óvoda udvarán
ovisoknak és kisiskolásoknak – hely-
színi nevezéssel. Határõrség kutyás és
jármûbemutatója. Lufihajtógató bohóc.
KRESZ-pálya – kerékpáros ügyességi
vetélkedõk – helyszíni nevezéssel a
Rendõrkapitányság szervezésében.
15.30 Hevesi S. Általános Iskola kötél-
ugró és aerobic bemutatója Majorettek
a Rozgonyi Úti Általános Iskolából
16.00 Kalandra fel! – Grimaszk
Bábszínház elõadása
17.00 NTE judo szakosztályának
bemutatója
17.30 Rudi bohóc a gyerekek ked-
vence 
18.00 Fittness, szalontánc, break
bemutatók
Napközben: Gyermekvarázs Alapít-

vány Játszóháza: szabadtéri játékok,
aszfaltrajz-verseny, óriáscsúszda, elekt-
romos kisautók és motorok, kézmûves
sor, horgászat, játékos tesztek-nyeremé-
nyekkel védõnõk sátra, arcfestés. 
A programokon való részvétel és

a játékok használata ingyenes!

A soron következõ közgyû-
lésre május harmincegyedikén
tizenhárom órától kerül sor
Kiskanizsán, a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban – tá-
jékoztatta lapunkat Tóth Nán-
dor, a városrész önkormányzati
képviselõje. Mint mondta, a
közgyûlés nyilvános részére
képviselõtársával, Polai József-
fel együtt szeretettel hívják és
várják Kiskanizsa lakosságát. 

KKöözzggyyûûllééss
KKiisskkaanniizzssáánn

GGyyeerrmmeekknnaapp
NNaaggyykkaanniizzssáánn

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsá-
ga a vállalkozások támogatásáról
szóló 20/2005.(V.9.) számú önkor-
mányzati rendelet alapján 2007 év-
re vonatkozóan pályázatot hirdet
munkahelyteremtõ beruházások
támogatására.

1. A pályázat célja:

Új munkahelyek létrehozását ered-
ményezõ beruházások támogatása,
ezáltal a foglalkoztatás tartós növelé-
se, a munkanélküliek számának
csökkentése. 

2.  A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek:
– azon nagykanizsai  székhelyû
vagy telephelyû egyéni és társas
vállalkozások, amelyek vállalko-
zásaikat Nagykanizsa város köz-
igazgatási területén valósítják
meg.
– a támogatásra azok a vállalko-
zások pályázhatnak, amelyek a
tervezett beruházással  új munka-
helyeket hoznak létre a pályázati
feltételekben részletezettek sze-
rint. 

A pályázaton nem vehet részt:
– költségvetési szerv, helyi önkor-
mányzat,
– az a szervezet:

- amely csõdeljárás, felszámolási
eljárás vagy végelszámolás alatt
áll;
- amelyet a pályázat benyújtásá-
nak hónapját megelõzõ két évben
500 Eft-ot elérõ munkaügyi bírság
megfizetésére köteleztek;
- amely a pályázat benyújtását
megelõzõ féléves idõszakban cso-
portos létszámcsökkentést hajtott
végre;
- akinek a pályázat benyújtásakor
lejárt esedékességû  meg nem fi-
zetett köztartozása van;
- az az újonnan alakult, átalakult
gazdasági társaság, amelynek tu-
lajdonosi körében olyan magán-
személy, vagy gazdasági társaság
van, aki/amely az igényelni kívánt
támogatást megelõzõ 3 éven belül
megszûnt, átalakult gazdasági tár-
saságban is a tulajdonosi körbe
tartozott és így munkahelyet léte-
sített.

3. Pályázati feltételek:

Pályázni csak olyan beruházással le-
het amely esetében a pályázó:
– vállalja, hogy a beruházással létre-
hozott kapacitásokat, szolgáltatáso-
kat az üzembe helyezéstõl számított
3 évig folyamatosan fenntartja, mû-
ködteti;
– vállalja, hogy legalább három új

– napi 8 órás –  munkahelyet te-
remt;
– vállalja, hogy a beruházás nettó ér-
téke meghaladja a 10 millió forintot;
– vállalja, hogy a beruházással
érintett nagykanizsai telephelyen a
támogatási igény benyújtása elõtti
meglévõ korrigált átlagos statiszti-
kai létszámához képest a tervezett
létszámfejlesztést a beruházás be-
fejezésétõl számított két hónapon
belül megvalósítja, és azt legalább
három évig folyamatosan fenntart-
ja;
– a teljes beruházás nettó bekerülési
költségének 25%-át saját forrásként
biztosítja;
– vállalja, hogy az igényelt támoga-
tás és járulékai mértékéig ingatlan
jelzálogjog bejegyzést (legalább má-
sodik ranghelyen), vagy bankgaran-
ciát biztosít;
– vállalja, hogy a telephelyén a pá-
lyázat kiírója a pályázati anyagban
szereplõ adatokat, illetve szerzõdés-
kötés esetén a vállalások teljesítését
telephelyén helyszíni ellenõrzés ke-
retében ellenõrizze;
– vállalja, hogy a szerzõdésben
vállalt kötelezettségek nem teljesí-
tése esetén, a nem teljesítés ará-
nyának megfelelõen az igénybe-
vett támogatás arányos részét a
Ptk. 301. §. (1) bekezdése szerinti
kamattal egyösszegben visszafizeti
a kötelezettségvállalás lejárati ha-
tárnapjától számított 30 napon be-
lül;  
– vállalja, hogy külön nyilatkoza-
tot készít pályázati anyagában ar-
ról, hogy három éven belül volt-e
egyéni vállalkozó (volt telephely-
ének címe és tevékenysége), volt-e
gazdasági társaságnak tulajdonosa
és mely társaságnak (társaság ne-
ve, címe, cégjegyzék- és adószá-
ma);
– vállalja, hogy – szerzõdéskötés
esetén – a pályázat benyújtás idõ-
pontjától a futamidõre vonatkozóan
olyan külön munkaügyi nyilvántar-
tást vezet, amelybõl a támogatási
rendszerben vállalt többletlétszám
ellenõrizhetõ;
– vállalja, hogy a pályázati anyagá-
ban külön nyilatkozik arról, hogy az
elmúlt három évben részesült-e cse-
kély összegû (de minimis) állami tá-
mogatásban;

A pályázat benyújtását megelõzõen
megkezdett beruházáshoz támoga-
tás csak abban az esetben  igényel-
hetõ, ha pályázat benyújtásának
idõpontjáig a telep- illetve mûködé-
si engedély még nem került kiadás-
ra.

A helyi munkahely-teremtési tá-
mogatást additív támogatásként
igénybe vehetik azok a vállalkozá-
sok is, akik a központi támogatás-
ra pályázatot nyújtanak be a Fog-
lalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztériumhoz, vagy a Zala Me-
gyei Munkaügyi Központhoz,

vagy annak nagykanizsai kiren-
deltségéhez.

4. Pénzügyi feltételek:
–  A pályázható támogatás (vissza
nem térítendõ) összege, a  vállalko-
zás által a beruházás során létreho-
zott új munkahelyenként 300.000 Ft-
ot.
– Bármely hároméves idõszakban,
bármely vállalkozás részére folyó-
sított csekély összegû (de minimis)
támogatás nem haladhatja meg a
100.000. eurónak megfelelõ forint
összeget. A támogatás egy naptári
éven belül  a 8 millió forintot nem
érheti el, kivéve olyan munkahely-
támogatási igényt, ahol az egy év-
ben létrehozott munkahelyek száma
a 40 fõt meghaladja. Ez esetben
egyedi döntés alapján egy évre vo-
natkozóan magasabb támogatás is
megítélhetõ a 100.000 eurónak
megfelelõ forint összeghatáron be-
lül.

– Az önkormányzat által nyújtott
támogatás csekély összegû (de min-
imis) állami támogatásnak minõsül,
amelyre az uniós 69/2001/EK bizott-
sági rendelet, valamint a
85/2004.(IV.19.) számú kormányren-
delet 12.§. elõírásai az irányadók.
–  A támogatás kifizetésének feltét-
elei:

-  a létesítmény jogerõs használat-
bavételi engedélyének bemutatása
-  a foglalkoztatott létszám növe-
lésének igazolása.

5.  A pályázat benyújtása 
és elbírálása:

A pályázatot 2 példányban – a pályá-
zati adatlap kitöltésével és az abban
meghatározott mellékletekkel – kell
benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz.
Formai vagy tartalmi hiányosság
esetén a pályázó egy esetben hiány-
pótlással pontosíthatja pályázatát. A
pályázat elbírálását – max. 45 nap
határidõn  belül – a Pénzügyi Bizott-
ság végzi.

A pályázat benyújtása folyamatos
a közzététel napjától számítva. A pá-
lyázati      adatlap és a szükséges
mellékletek listája a Polgármesteri
Hivatal Adóügyi Osztáján, az osz-
tályvezetõnél vehetõk át.

6.  Szerzõdéskötés

A Pénzügyi Bizottság pozitív dön-
tése alapján, a pályázati feltételeket
és a pályázati adatlap adatait tartal-
mazó támogatási szerzõdést a pol-
gármester köti a pályázóval,  a dön-
tést követõ 30 napon belül. A szerzõ-
dés a projekt adatain túlmenõen tar-
talmazza a pályázati feltételek sze-
rinti ellenõrzési és szankcionálási
részleteket is.

Nagykanizsa, 2007. május 8.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága  

PPáállyyáázzaattii 
ffeellhhíívvááss

Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Idõpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 09:30 
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Er-

zsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi

tömbben lévõ alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Idõpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendõ ingatlanok: mûemléki környezetben találhatók, a vevõ köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül

beépíteni, a vevõ köteles az adásvélteli szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevõ köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannéérrttéékkeessííttééssii aajjáánnllaattookk

173.000.000 + áfa 05.21 06.13 07.04 07.25 09.00

Zalakaros Város Jegyzõje értesíti a hatásterületeken lévõ ingatlanok tulaj-
donosait, hogy a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon a Via
Kanizsa Városüzemeltetési Kht., mint kérelmezõ hivatalom 2007. árilis 26-
án kelt határozatában a 3-342-4/2007. számon forgalomszabályozó közterü-
leti sorompóra építési engedélyt kapott. 

Az ügy tárgya: a Via Kanizsa Városüzemeltetési Kht. (8800 Nagykani-
zsa, Zrínyi u. 35.) a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon for-
galomszabályozó közterületi sorompó építési engedélyérõl értesítés.

Az eljárás lefolytatására Zalakaros Város Jegyzõjét jelölte ki a Nyugat-du-
nántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a
603/2007/H. számú végzésével. 

A tervezett létesítmény, tevékenység: A tervezett sorompó az Erzsébet tér
nyugati oldalának déli részének lehatárolása, a volt parkoló és a Külkereske-
delmi Bank bejárata déli határára kerül elhelyezésre, ezáltal csak a Polgár-
mesteri Hivatal, Ügyészség és Bíróság intézményeit tartalmazó épület megkö-
zelítését biztosító út-parkolószakasz használatát korlátozza, azok mûködési
ideje alatt. Az elhelyezésre kerülõ sorompó Nice Wil4 tipusú, 4 m-es karral. 

A hatásterület vélelmezhetõ határai: Magyar u., Király u., Báthory u. a
mellékelt térkép szerint:  

Tájékoztatás az érintettek részére: Az ügy iratai és a tervdokumentációk

megtekinthetõk Zalakaros Város Polgármesteri hivatalának mûszaki osztályán a
003. számú irodában ügyfélfogadási idõben csütörtök kivételével minden munka-
napon délelõtt 8.00-12.00 óráig, hétfõn és szerdán délután 12.30- 14.00 óra között.
Felvilágosítás kérhetõ telefonon Józsa Attila ügyintézõtõl hétfõtõl csütörtökig 8.00-
16.30 óra között, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 93/540-091 telefonszámon.

Az építési engedély határozat ellen a hatásterületen lévõ ingatlan tulajdonosok
a kifüggesztés napját követõ 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Köz-
igazgatási Hivatal Zala megyei Kirendeltségéhez címzett, de hatóságomnál be-
nyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhetnek.

Zalakaros, 2007. április 26.
A jegyzõ megbízásából: Czeglédy András,  mûszaki osztályvezetõ

Zalakaros Város jegyzõje
8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. Tel.: 93/340-100, fax: 93/340-531

Mûszaki osztály, tel.: 93/540-091 
E-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu

1. május 25. 13.30 – 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. május 25. 13.50 – 14.00 Bagola, buszforduló
3. május 25. 14.15 – 14.40 Sánc, posta elõtti buszmegálló
4. május 25. 14.55 – 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. május 25. 15.30 – 16.10 Hevesi u. ABC
6. május 25. 16.20 – 16.50 Zemplén u. ABC
7. május 25. 17.00 – 17.30 Rózsa u. kispiac
8. május 25. 17.40 – 18.10 Kazinczy u.
9. május 25. 18.25 – 18.40 Alsótemplom elõtti parkoló  
10. május 26. 9.00 – 9.40 Palin, Szálfa u.
11. május 26. 9.50 – 10.20 Napraforgó tér
12. május 26. 10.35 – 11.10 Petõfi u. - Honvéd u. sarok
13. május 26. 11.40 – 12.10 Kiskanizsa, Templom tér
14. május 26. 12.20 – 12.30 Március 15-e tér
15. május 26. 12.45 – 12.55 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
16. május 26. 13.10 – 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola 
17. május 26. 13.40 – 14.10 HSMK parkoló
18. május 26. 14.20 – 14.50 Miklósfa, ABC
19. május 26. 15.00 – 15.30 Olaj ABC

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. 

HHiirrddeettmméénnyy 22000077..
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes 
hulladék-gyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és helyszíneken:

Pénzre van szüksége?
100.000 – 500.000 Ft-os hitelkeret

Szeretne OLCSÓBBAN tankolni, vásárolni? Szeretné akár
51 NAPIG KAMATMENTESEN KÖLTENI A BANK PÉNZÉT?

Hívjon, vagy sms-ben küldje el telefonszámát és visszahívom.
Tel.: 30/858-9760

Személyi hitel kezes, fedezet nélkül
3 hónapos munkaviszonytól,

akár munkáltatói igazolás nélkül!

Bírálati idõ 1-2 nap
Szabad felhasználású jelzálog kölcsön 

elõzetes költségek nélkül! 3 hetes átfutási idõ!

Példa: 700.000 Ft 72 hónap 16.557 Ft
1.200.000 Ft 72 hónap 30.114 Ft

30/9949-003

Alapfeltételek: 21-65 éves életkor, magyarországi lakó- és munkahely, minimum 
60.000 Ft-os nettó jövedelem. Munkáltatói igazolás, bankszámla kivonat nem kell!!!
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