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Kanizsa

„No, jöjjön csak kedves, nézze mi-
lyen finomságokat kóstolhat meg –
így Emi néni, s már mutatta is, ezúttal
milyen ételkölteményekkel nevezett
a kilencedik alkalommal megrende-
zett Miklósfai Répafõzõ Versenyre. –
Honnan is jött? A sáskáktól? Ott is el
tudják ám készíteni a répát, tudom én
azt, de nálunk a legjobb, ezt úgy higy-
gye el nekem” – s hát szó mi szó, özv.
Németh Károlyné fõztje éppen csak
meg nem szólalt az asztalon.

Nem sokáig váratott magára,
hogy kiderüljön, a miklósfai presz-
tízs az presztízs, hiszen Szakos
Jánosné Ica néni azon nyomban ott
termett, s már kavargatta is nemze-
ti színû galuskával készült különle-
ges répalevesét, nem akarván le-
maradni az elismerések begyûjté-
sérõl – még ha ez akkor még csu-

pán a tudósítóé, s nem a zsûrié volt.
– Látja, onnan a nemzeti színû

megnevezés, hogy a levesbe piros,
fehér és zöld színû belevalókat tet-
tem, no és a répa kockára vagdosva
került a finomságba. Tudja, hogy
ezt én találtam ki? – fordult felénk
Ica néni, s az ügy komolyságára va-
ló tekintettel aprólékosan magya-
rázta, miként sikerülhetett oly
nagyszerûre a sok páratlan falat.
Sokszor hallani, s elcsépelt dolog,
hogy „kajás nép” vagyunk, de lehet
ezen csodálkozni, amikor ily’ fen-
séges, gyomoringerlõ ételekkel
„bombázzák” az egyszerû földi ha-
landót?

Ellenben az igazi titokra ezúttal
sem derült fény: tehát mi is a répa
savanyításának a pontos folyamata?
Pedig, higgyék el, próbálkoztunk…

– Büszkén mondhatom, hogy fia-
talként egyedül vagyok, aki ezzel fog-
lalkozik, s Szemlics Lászlónétól há-
rom éve tanulom az eljárást – ezt már
Vadkerti-Tóth Jánosné fûzte hozzá,
aki a szóban forgó répával teli (már
elnézést, de a diszperzites vödörre ha-
sonlító) tárolóedénnyel sürgött-for-
gott a zsûrizés közepette, s azt se fe-
ledjük, a hatfõs bíráló csoportban õ is
tevékenyen részt vehetett.

– Nem lesz egyszerû feladatuk, az
már most biztos, hiszen tizennégyen
neveztek 22 különbözõ ételkülönle-
gességgel, de éppen ez a varázsa az
egésznek, s ezt tényleg csak személye-
sen lehet tapasztalni, hogy milyen is a
rangja ennek a répafõzõ versenynek
– summázott röviden Molnár Juszti-
na, a Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület részérõl, aki  a szervezés-
ben is tevékeny részt vállalt.

Történt mindez már a késõ délutá-
ni órákban, kapunyitásra azonban
felszállt a füst, pontosabban betöltöt-
te a helyi mûvelõdési ház légterét a
páratlan illat, s minden készen állt
arra, hogy a mulatozni vágyó (s nem
csupán) miklósfaiak hajnalig örül-
hessenek annak, városrészük ismét

kitett magáért, s már most elõre te-
kintenek, hiszen jövõre a rendez-
vény tizedik felvonása következhet.

Ezen az estén a készítõktõl a lakmá-
rozókig mindenki gyõztes volt, a díja-
zottak névsorát azonban az alábbiak
szerint állították össze: I. kategória: 1.
Kovács János – Babos csülkös tormás
répa. 2. Rajnics Zoltán – Húsos répa
bográcsban fõzve. 3. Szakos Jánosné
– tejfölös-babos füstöltcsülkös répa. II.
kategória: 1. Szakos Jánosné – sütés
nélküli répás sütemény. 2. Lakatos
Józsefné – erdei gyümölcsös répás ré-
tes. 3. VITE Kft. – Vite pite. Közön-
ségdíjas Csordás Zsolt babos tejfölös
répája lett, míg a zsûri különdíját
Kassai Jánosné túrós répás lepénye
érdemelte ki, melynek kalandos útja
volt, hiszen nevezési határidõ után ér-
kezett, aztán viszont mindenki belõle
étkezett – ezért egy díjat érdemelt… 

Polgár László
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A Kanizsai Esték rendezvény-
sorozat második vendége Balog
Zoltán országgyûlési képviselõ,
az Emberjogi, Kisebbségi- Civil
és Vallásügyi Bizottság elnöke
volt. Õt és a hallgatóságot Ba-
logh Tibor esperes köszöntötte. A
rendezvény témáját a globalizá-
ció adta. 

Balog Zoltán bevezetõjében ki-
fejtette, hogy nem olyan jelenség-
rõl van szó, amelynek örülni kell.
Hajlunk arra, hogy az új ellenség
képében a régi, õsellenséget fedez-
zük fel, hiszen a globalizáció füg-
gõséget jelent.  Történelmünk so-
rán akkor volt jó dolgunk, amikor
függetlenek voltunk, magunk al-
kottuk törvényeinket, nem mi al-
kalmazkodtunk másokhoz. A ki-
egyezés idõszakában még voltak
ennek jelei, mikor az akkori sza-
badelvû elit hozott olyan döntése-
ket, amelyekhez Ausztriának kel-
lett alkalmazkodnia. Akkoriban az
ország képe is mást mutatott, hi-
szen maradandó értékek is szület-
tek. Példaképpen a Parlament épü-
letét hozta fel a képviselõ. Nem
csak,  mint építészeti remeket, ha-
nem a belsõ jelképrendszerét,
mely a függetlenségre való törek-
vést, a Szent Korona Tan követését
hirdeti. Ugyanis nálunk, eredendõ-
en nem az uralkodó van az ország
felett, hanem a korona úgy van az
uralkodó fölé rendelve, hogy a ko-
rona maga az alkotmány. 

Függõség vagy függetlenség?
Tette fel a kérdést Balog Zoltán,
majd  választ is adott, mert a glo-
balizáció hatására óhatatlanul mind-
kettõ jelentkezik. Ugyanakkor szól
egy növekvõ kapcsolatrendszerrõl,
amellyel nem mindegy, hogyan sá-
fárkodunk. A globalizáció velejáró-
ja az áruk szabad áramlása, ez azon-
ban nem csak a szabad, korlátok
nélküli beáramlást kell, hogy jelent-
se. Jelen esetben szoros összefüggés
van az olcsó, gyenge minõségû kül-
földi áruk bõséges kínálata és a ha-
zai termékek háttérbe szorítása kö-
zött. Szabadáramlása van a tõkének,
az információnak, amely a technikai
civilizáció azon szintje, ahol a vi-
lághálón összeköttetésben van az
információs és pénzügyi rendszer.
Így vált lehetségessé az, hogy inter-
neten keresztül virtuális pénzzel fi-
zessünk. Gyakorlatilag azért omlott
össze a pénzügyi rendszer, mert
olyan hiteleket ígértek ki minden-

fajta teljesítés és garancia nélkül,
amelyek valójában csak egy világ-
méretû rendszerben léteztek –
mondta a képviselõ. 

A továbbiakban idézte Bogár
László közgazdászprofesszort, aki
szerint: – „Az egész világot behá-
lózó transznacionális vállalatok
elektronikus úton mozgatott, glo-
bális világpénz által elkészített
bankrendszere, fegyelmezõ hata-
lomként mûködik, a Világbank, a
Valutaalap, a világkereskedelmi
szervezeteken keresztül.” A glo-
balizációt nem a népek és nemze-
tek irányítják, hanem létre jönnek
azok a struktúrák, amelyek éppen
a világ népessége számára nem te-
szik lehetõvé, hogy önállóan ve-
gyenek részt a gazdasági, a kultu-
rális, politikai folyamatokban –
fûzte hozzá Balog Zoltán. 

Magyarország helyzetére térve
kifejtette, hogy hazánk gazdasági
mutatói 1990 elõtt kedvezõbbek
voltak mint ma. Ez annak a politi-
kai elitnek a szegénységi bizonyít-
ványa, aki évek óta arról beszél,
hogy Magyarországon egy új de-
mokráciát építünk és gyõzzük le a
különbözõ akadályokat. Az elõadó
ezután párhuzamot vont a római
birodalomban, és jelenlegi vilá-
gunkban élõ kereszténység helyze-
te között. A történelmi áttekintés
után Balog Zoltán válaszolt a hall-
gatóság kérdéseire. 

Cz.Cs.

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2009. január 22.2

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztõség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs
vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelõs vezetõ: László
Károly. Terjesztõ: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144.  Felelõs vezetõ: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.

Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

EEllõõaaddááss aa gglloobbaalliizzáácciióórróóll

Egy város településpolitikájá-
nak legfontosabb eleme, hogy
miként lehet az adott települé-
sen munkahelyeket megtartani,
illetve teremteni. Ebben a témá-
ban tartott sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter.

– A várospolitika egyik legfon-
tosabb eleme Nagykanizsán és
más településeken is a munka-
helyteremtés. Elmondhatjuk,
hogy sikereket könyvelhetünk el,
hisz az ipari parkban újabb beru-
házások történtek mintegy 5 mil-
liárd forint értékben. Ez köszön-
hetõ annak, hogy az infrastruktú-
ra ottani fejlesztését folytattuk,
így lehetõvé vált a beruházások
letelepedése. A kisvállalkozások
munkahelyteremtõ támogatása
az elõzõ ciklusban alkotott ren-
delethez képest elérhetõvé vált.
Az elmúlt év tapasztalatai alap-
ján módosítani szeretnénk rajta
úgy, hogy célirányosan a kisvál-
lalkozásokat segítse és kisebb le-
hessen az esetleges hátsó szán-
dék megvalósíthatósága. Már a
ciklus elején igazítottunk segítve
a vállalkozásokat az iparûzési
adó megfizetése esetében. Ezek-
tõl az intézkedésektõl azonban
átütõ sikert nem várhattunk. A
nagyobb számú munkahelyet te-

remtõ beruházáshoz komoly vá-
rosmarketingre van szükség. En-
nek lehet jelentõs eleme az álta-
lam kezdeményezett – a Pannon
Egyetem munkáját igénybe vevõ
– helyzetelemzés és az abból ki-
dolgozott újszerû városstratégia.
Az elsõ elem elkészült. A koncep-
cionális tanulmány és egy képi
megjelenítést is hordozó kiajánló
már elkészült. Véleményem sze-
rint folytatni kell a munkát, ezért
elõterjesztést készítek, amely a
folytatásról szóló döntés megho-
zatalát kérem a közgyûléstõl –
mondta el Cseresnyés Péter, al-
polgármester.

A helyzetelemzés CD formájá-
ban – mintapéldány – elkészült,
mely többek között tartalmazza
Nagykanizsa város legfontosabb
történelmi, természeti, társadalmi
és gazdasági, valamint infrast-
rukturális jellemzõit is. A tanul-
mány az aktuális helyzetet mutat-
ja be, de lehetõséget kínál az ok-
tatás, a kultúra, az ipari telepítés
és a munkaerõviszonyok fellen-
dítésére, javítására is. Cseresnyés
Péter elõterjesztése alapján fog
majd a közgyûlés dönteni arról,
hogy sokszorosítsák-e a tanul-
mányt, s lefordíttassák-e egyéb
nyelvekre.

S.E.

MMuunnkkaahheellyytteerreemmttééss 
úújj vváárroossssttrraattééggiiáávvaall

Anagykanizsai temetõben a Ha-
dirokkantak Hadiözvegyek és Ha-
diárvák Országos Nemzeti Szövet-
sége, valamint a Hagyományõrzõ
Egyesület helyi szervezetei a Don-
kanyarban életüket vesztett, fog-
ságba esett magyar katonákra em-
lékeztek nemrégiben. 

A hõsi emlékmûnél Gerencsér
József a hadirokkantak helyi szer-
vezetének elnökhelyettese mon-
dott beszédet. A gyászolók és a

megemlékezõk köszöntése után az
elnökhelyettes kegyelettel beszélt
az áldozatokról, kifejtve, hogy egy
megbomlott elme világuralmi cél-
kitûzésének áldozatai voltak. A né-
met hadsereg elõ-, majd utóvédje-
ként vitték õket vágóhídra. Az
életben maradottak zömében halá-
lukig munkatáborokban szenved-
tek. Az élet elvesztésért kárpótlás
csak azoknak jár, akiknek hozzá-
tartozója 1945 augusztusában még
hadifogságban volt. 

Az elhangzottak után néhány
mondatban kitért a kárpótlás meg-
állapításának hiányosságaira. A
megemlékezõ beszéd után az
alapszervezet elnöke Görcsi Fri-
gyes, elnökhelyettese, Gerencsér
József, valamint Rostás János
megkoszorúzták az emlékmûvet,
melynek talapzatánál gyertyák,
mécsesek gyulladtak az áldozatok
emlékére

Cz. Cs.
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Nagykanizsán a 3. számú vá-
lasztókerület a Fõ úttól északra
terül el, közel a Dózsa György
útig, magába ölelve belvárosi és
családi házas részeket, sõt a Cor-
vin- és a Berzsenyi-lakótelepet
is. Az egyik legnagyobb választó-
kerület közel 4 ezer városlakóval
Kanizsa centrális helyén: a 8., 9.,
10. és a 11. szavazókörök tartoz-
nak hozzá. Tehát összetett fel-
adat az itteni problémák képvi-
selete. 1998 – 2002 után immár
2. ciklusában dolgozik ezen Ba-
logh László tanár, a Batthyány
Lajos Gimnázium igazgatóhe-
lyettese. 

– A 2006 – 2010 –es ciklus 2. fél-
idejére „kifutva” hogyan értékeli
általában a képviselõi munkáját?!

– Bevallottan szûkebb lakókör-
nyezetem szószólója vagyok. Még
mindig és továbbra is szolgálatnak
tekintem a képviselõséget. A képvi-
selõi munkában fontos feladat a
kapcsolattartás a lakossággal, a la-
kossági megkeresésekben az infor-
mációtovábbítás, az ügyek megol-
dás felé való vitele, a problémák
megoldása. Ezért tartok minden hé-
ten fogadóórát: szerdánként 16 órá-
tól 17 óráig a Batthyány Gimnázi-
umban, s ezért nyilvános telefonom
és e-mail címem. Könnyen elérhetõ
vagyok a 3. választókerület „szívé-
ben”: a  Batthyány Gimnáziumban.
Nap mint nap sokat közlekedem
gyalogosan és sajnos, autóval a vá-
lasztókörzetemben. Teszem ezt azért
is, mert lakóhelyem a Vörösmarty
utcában van, s onnét munkahelyem-
re és a gyakran városközponti ren-
dezvényekre kimozdulva szinte ál-
landóan tapasztalhatom a problé-
mákat. Ezeket jó szívvel és ésszel
próbálom közvetíteni, s ezáltal a
megoldás felé vinni. Egy képviselõ
erre tehet ígéretet: a közvetítésre, a
városlakók „képének” viselésére.
Mivel minden héten van fogadó-
órám, így nem csoda, hogy van kü-
lön dossziém a VIA-nál, a városfej-
lesztési osztályon, a fõkertésznél és
a fõépítésznél a városüzemeltetési
és egyéb problémák miatt. Ezért te-
szek fel gyakran 6 kérdést, interpel-
lációt közgyûléseken, mert megta-
lálnak az emberek felvetéseikkel. Így
nekem kötelességem, hogy a közve-
títésben elvégezzem a magam fel-
adatát. Nem vagyok fõállású, ezért
is kell, hogy éljek a közgyûlésben és
a nyilvánosságban így adódó lehe-

tõségekkel. A gyakori megszólalá-
som ezért nem magamutogatás, ha-
nem lelkiismeret dolga. Számítása-
im szerint kb. 30 % -os a hatásfo-
kom a dolgok elintézésében. Ez nem
kevés, sõt, jobb, mint a gõzgépé,
mely kb. 20 -25 %. A klasszikus lám-
pásé 1-2 %, a kompakt fénycsöveké
10 – 20 %. Mindezt a fizikatanári
játékos szóhasználatom is mondatja
most. 

– Képviselõi kampányában volt
egy konkrét „12 pontja”, mely
akár számon kérhetõ Önön. Hogy
áll ennek teljesítésével?!

– Igen, vállaltam, hogy az ún.
„képviselõi 12 pontomban” foglal-
tak elõreléptetéséért és teljesítésé-
ért minden tõlem telhetõt megte-
szek. Így a Kanizsai Kulturális Köz-
pont révén talán sikerült az ún.
„Kulturális negyed” – ötlet tarta-
lommal való megtöltése. A Sugár
utca 3. számú épület problémájá-
nak megoldásában tavasszal lénye-
ges és látványos dolgok történnek
majd. Járdarekonstrukciók és út-
burkolati hiányok pótlása volt
jópár helyen, de ezekbõl soha nem
elég. A közterület rendjének fenn-
tartásában és takarításában, a ker-
ti bútorok karbantartásában, a
zöldterület ápolásában azonnali
közvetítõ vagyok, nem szeretem az
iktatást. De ez érzékeny terület, így
nehéz mindenki kedvére tenni. A
belvárosi közlekedés tehermentesí-
tésében, sétálóutca belvárosi meg-
jelenésében sokat várok az elõttünk
álló, remélhetõleg kb. 2 milliárd Ft-
os belvárosi városrehabilitációs
programtól. Bevallom, a belsõ
tömbudvarok rendbetételében nem
sikerült elõbbre jutnunk, bár a táv-
lati cél a rendezési tervek szintjén
megfogalmazódott. A társasházak
energiatakarékos felújítása szinte
folyt magától a pályázati támoga-
tásnak köszönhetõen – itt a közgyû-
lési többség biztosításában kellett
tennem inkább. Az intézmény-
felújítások kérdéskörének állandó
felvetésében tevõleges szerepet ját-
szom. Javaslatomra történt a teljes
közoktatási intézményrendszer fel-
újítási igényének precíz felmérése:
tavalyi árszínvonalon és felmérés-
ben 760 millió Ft lenne szükséges
az összes iskolában és óvodában a
balesetveszély elhárítására. Ebben
muszáj lenne elõrelépnünk akkor is,
ha az elõzõ ciklusok „sara” nyo-
maszt ebben elsõsorban bennün-
ket…

– Biztosan vannak új típusú,
2006 óta felvetõdõ problémák és
javaslatok is?!

– Igen, szeretnének a városlakók
minél több pozitív hírt olvasni Nagy-
kanizsáról a marakodások és szemé-
lyeskedések helyett. Remélhetõ, hogy
hamarosan városközpontunk megújí-
tása kiemelt projektté válik: így a 3.
számú választókerülethez tartozóan
sok pozitív dolog történik majd! A
Huszti tér körfogalmához terv szin-
ten már minden kész, az Eötvös tér
majd valódi családi térré válik, az
Erzsébet tér patinás centrummá szé-
pül, … Én hiszek abban, hogy a bel-
városi városrehabilitációt meg lehet
úgy csinálni, hogy a közlekedési te-
hermentesítés a belvárosban lakók és
minden kanizsai érdekét szolgálja: a
közlekedési szakemberek engem er-
rõl gyõztek meg. A 2009-es költség-
vetésben talán beteljesül az ígéret,
mert folyamatosan küzdök érte: a
Corvin – lakótelep sportpályáját le-
aszfaltozzák, újabb parkolóhelyek
lesznek a Corvin- lakótelepen és a
Berzsenyi- lakótelepen, lesz járdafel-
újítás a Kinizsi utcában és a  Roz-
gonyi utcában, a zöldterület növek-
szik és nem csökken, a szelektív hul-
ladékgyûjtés teljeskörûvé válik, … A
belvárosi utcai épületek külsõ hom-
lokzata jó lenne, ha néhol megújul-
na. A bérlakások problémájával ren-
deleti szinten is bõvebben kellene
foglalkozni. A szanálandó és rehabi-
litációra kijelölt ingatlanokkal konk-
rétabban kellene törõdnünk. Jó len-
ne, ha a belvárosi körséta választó-
kerületemben esztétikusabb módon
történhetne. A „szoborfogócskáról”
még sok szó esik… Az 56-os emlék-
kertben az Inkey-urnánál a szõkõkút,
reméljük, az idén valóban megújul. A
városközponti rekonstrukció koncep-
ciójának jobb megismerésére szük-
ség lenne további, valódi lakossági
fórumokra! Vízióm az, hogy az újra-
egyesített és visszaadott belváros, a

város szíve a gyalogosoké, a kerék-
párosoké, a kiskereskedõké és a tu-
ristáké legyen: az itt élõké, dolgozó-
ké, járókelõké legyen. Az ilyen típusú
városfejlesztéshez adom szívesen a
nevem és aktivitásom. Autómente-
sebb belvárost szeretnék, ezért nem
elég a belsõ körgyûrûvel, de a külsõ
körgyûrûvel is kell foglalkozni. Igen-
is el kell kezdeni a Magyar utca –
Kalmár utca összekötését! A lakóhe-
lyi környezet állapotához azonban –
jól tudom – Nagykanizsán és az or-
szágban és a jelenlegi válságban is
gazdaságélénkítõ, munkahelyterem-
tõ, és akár adócsökkentõ programok-
ra is szükség lenne! Válságot kezelni,
talán, lehet helyben is. Ezért szüksé-
ges befektetés ösztönzõ stratégiával
is elõállnunk, ebben segíthet pl. a
Pannon Egyetem friss koncepcioná-
lis tanulmánya és az abból kinövõ
stratégia és tett. Ha a városvezetés
ilyen irányba indul el, akkor a jelen-
legi kaotikus helyzet is kezelhetõ. 

– Milyen prioritásai lesznek a
2009. évi költségvetésben?!

– Az elmondottak visszaköszön-
nek az általam már 2008 októberé-
ben beküldött költségvetési javas-
latokban. Sajnálom, hogy a költ-
ségvetés – készítés csak a napok-
ban kezdett kibontakozni. Tudom,
2009-ben kemény megszorítások
várhatók. Számomra, aki Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-
sági elnök is vagyok, legfonto-
sabb: a saját intézményeink racio-
nális és zavartalan mûködési fel-
tételeinek biztosítása. Ezzel kap-
csolatban minél kevesebb draszti-
kus lépés megtételét támogatom.
Remélem, a 2008-as év nem „ette
meg” a 2009 –es évet! Fontosnak
érzem, hogy legyen képviselõi ke-
ret a 2009. évi költségvetésben: a
15 választókerületben legalább 2-
2 millió Ft-ot fordíthassunk saját
belátásunk szerint.

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. odalról)
– A köz által indukálva fontos

célok azonnali, nem a jövõbe el-
tolt megoldására. Természetes,
hogy nem csak választókerületi
képviselõ vagyok, de a város ér-
dekei általam is artikulálódnak, s
OKISB elnökként szféráim sajá-
tos érdekeit is képviselem: elfo-
gultan, de nem önzõ módon! To-
vábbra is tenni szeretnék azért,
hogy Nagykanizsa kulturális
centrum legyen. Ehhez járulóan
minden közösségteremtõ, közös-
ségformáló törekvést lehetõsége-
imhez mérten támogatok. Remé-
lem, a gazdasági és pénzügyi vál-
ság nem okoz „kultúrsokkot”, il-
letve tanul a világ belõle. Képvi-
selõként konkrétan kell dolgoz-
nom, de az álmokról sem mond-
hatunk le. Ezért fontos számomra
egy jövõbeni „Új Kanizsa – vár”
vagy egy sportcsarnok is. Ezért
fontos a társadalmi felelõsségvál-
lalás is. 

– Képviselõ Úr! Önt gyakori
szimbolikus, „filozófáló” szerep-
léseiért túlzottan ideologizáló po-
litikusnak tartják. Mi a válasza er-
re a felvetésre?!

– Vállalom, hogy közéleti ember
vagyok. Szeretném, ha a szavaim
és a tetteim egységet alkotnának,
ha a vállalt feladataim nem szerep-
lési vágyként nyilvánulnának meg.
Közösségi ember szeretnék lenni:
ezért vagyok patrióta és lokálpatri-
óta. Tudom, megeshetik: „ma ha-
talomba, holnap talonba”. Nem a
cím- és rangkórság miatt lettem
közéleti ember. Hiszem, lehet még
erkölcsös egy politikus. Igen, eh-
hez hitben, emberszeretetben áll-
hatatosnak kell lenni, a morális ér-
tékek és az emberek boldogulása
és együttélése iránt elkötelezettnek
kell lenni. Ennyiben valóban ideo-
logikus ember is vagyok. De hadd
idézzek a volt kanizsai diáktól, De-
ák Ferenctõl: „Tisztelem én a köz-
vélemény hatalmát, s tudom, hogy
az oly hatalom, mely elsodor vagy
eltipor. De van egy hû barátom, ki-
nek szava még a közvélemény sza-
vánál is fontosabb elõttem, kivel én
soha nem alkuszom, mert paran-
csát szentnek tartom, s kinek ne-
heztelését magamra nézvést a leg-
súlyosabb csapásnak tekinteném,
és ezen hû barátom: önlelkiismere-
tem.” Ezt ajánlom szeretettel min-
den képviselõtársamnak, és üze-
nem tisztelettel minden városlakó-
nak. Köszönöm, hogy mindezt el-
mondhattam!

K.H.

Lakossági fórumot hívott ösz-
sze a Citromszigeten a Hajlékta-
lanok és Hátrányos Helyzetûek
Zala Megyei Egyesülete.

Bene Csaba fideszes önkor-
mányzati képviselõ és Kámán
László, a Vagyongazdálkodási
Zrt. vezetõje ismertette a Dózsa
György út 73-75. lakótömböt
érintõ közgyûlési döntést, és fel-
vázolták azt a koncepciót, amit a

közgyûlési határozat tartalmaz.
Elmondták milyen eljárásra szá-
míthatnak azok, akik nem rende-
zik a felgyülemlett adósságukat,
nem fizetnek lakbért, és a nem
megfelelõ életvitelükkel zavarják
a többi lakót. Õket kilakoltatják,
azt azonban senki sem akarja,
hogy a téli idõszakban bárki ut-
cára kerüljön. A maradék ötven
családot pedig fokozatosan kite-
lepítik, a város más területein he-

lyezik el õket. A tervek szerint
három-öt éven belül kiürül a Cit-
romsziget. Az udvarán idén még
sor kerül út- és járdafelújítások-
ra, esetleges hibaelhárításokra,
de nagyobb méretû fejlesztésekre
nem számíthatnak az ott élõk. A
hároméves ütemterv alapján egy-
egy szárnyat kiürítenek, és azt le
is zárják. A mûemlék jellegû
épület lebontásáról szó sem le-
het. Egy megfelelõ befektetõnek
kellene eladni az épületet, aki
felújítaná és hasznosíthatná.  

B.E.

AA CCiittrroommsszziiggeettrrõõll

Ismét a nagykanizsai sörgyár
felépítésének a gondolatát vetet-
te fel legutóbbi sajtótájékoztató-
ján Tóth Nándor és Karádi Fe-
renc fideszes önkormányzati
képviselõ.

Tóth Nándor elmondta, a leendõ
sörgyárról szóló elsõ hírek megje-
lenését követõen számukra is meg-
lepõ módon, nem csak a nagykani-
zsai és a város közvetlen környe-
zetében élõktõl kaptak bíztató,
gratuláló telefonokat, hanem ko-
moly szakmai érdeklõdõk is jelez-
ték, hogy érdemes ezt az ötletet
befektetõi szempontból is megfon-
tolni.

– Abban a helyzetben, amikor
a város lehet a kezdeményezõje
egy hasonló elképzelésnek,
számtalan alapkérdés tisztázásá-
ra van szükség a megvalósítás
érdekében – hangsúlyozta a kép-
viselõ –, hiszen tárgyalások so-

rán lehet majd felmérni, hogy
egy potenciális, lehetséges be-
fektetõ milyen feltételek mellett
látja reális esélyét a gyár újbóli
megépítésének.

Az elsõ ez irányú megbeszé-
lés megtörtént a múlt héten –
folytatta Karádi Ferenc város-
atya. Egy, a sörgyártás területén
komoly ismeretekkel rendelkezõ
személy kérte  a találkozás lehe-
tõségét tõlük, és Cseresnyés Pé-
ter alpolgármestertõl annak ér-
dekében, hogy részletes infor-
mációkat kapjon a helyi lehetõ-
ségekrõl, és felvegye velük a
kapcsolatot a további együttmû-
ködés érdekében. 

– Tájékoztatott bennünket a je-
lenlegi pici viszonyokról, és meg-
beszéltük azokat a lehetõségeket,
amelyeket a városon belüli sör-
gyártás során feltétlenül figye-
lembe kell venni. Örömmel mond-
hatjuk, hogy a megbeszélés végén

kialakult kép sokkal kedvezõbb,
mint ahogy azt reméltük. Nagyka-
nizsa múltja a sörgyártás terüle-
tén még mindig olyan reklám erõ-
vel hat a piaci szereplõk körében,
hogy szívesen vesz részt a gyár
újraélesztésében a szakemberek
jó része. A tárgyalás alkalmával
szakmai befektetõket képviselõ úr
is hangsúlyozottan a helyi sör-
gyártás 1939-es megszûntetését,
majd újra indítását hozta fel pél-
daként a mai helyzethez hasonlít-
va. Azt hisszük, hogy nem szabad
ezt a pénzben kifejezhetetlen érté-
ket veszni hagynunk. Minden ren-
delkezésünkre álló eszközzel hoz-
zá kell járulnunk ahhoz, hogy azt
a kevés lehetõséget, ami városun-
kat híressé, vonzóvá teheti orszá-
gosan is, egy jól átgondolt támo-
gatással elõsegítsük – összegezte
Karádi István.

B.E.

EEggyyrree kköözzeelleebbbb aa „„SSöörrggyyáárr-áálloomm””

A Magyar Kultúra Napjának elõ-
estéjén a Liszó Községért Közalapít-
vány Fa Ede költõ negyedik, Eszmé-
let/len címû kötetének bemutatójára
hívta az érdeklõdõket a Faluházba. 

Fa Ede, a falu szülöttének köte-
tét Dezsõ Ferenc, a Takács Lász-
ló Irodalmi Kör vezetõje mutatta
be. Az esten még bepillantást
nyerhetett a hallgatóság Riersch
Zoltán, Erdõs Attila, Hegyi Attila
és Dezsõ Ferenc költõk alkotása-
iba is. 

A kultúra napi programot néptánc,
citerazene, a Viola Népdalkör vala-
mint Somogyi Nóra elõadása színesí-
tette, és zsíroskenyér-parti zárta. 

B.E.

NNaaggyykkaanniizzssaaii kkööllttõõkk LLiisszzóóbbaann

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 
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TÉLI VÁSÁR 
a Dél-Zalai Áruház emeletén

www.abcdz.hu Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 15. Tel.: 93-537-024

Intimitás Fehérnemû Szalon

David Jones és bõrdíszmû

BEST SHOP

30% kedvezménnyel

Övek, kesztyûk, színházi retikülök, utazótáskák, pénztárcák széles választékát kínáljuk üzletünkben

...és még sok szép 
nõi táska 

30% engedménnyel5.790 Ft helyett 4.055 Ft 12.490 Ft helyett 8.745 Ft 11.110 Ft helyett 7.777 Ft

3.990 Ft helyett 2.990 Ft

Munkatársaink részletes információkkal várják üzleteinkben. Tel.: 93-537-065. (Akcióink a készlet erejéig tartanak.)

Már most 
gondoljon 

a Valentin napra!
Dekor Sarok és

Ajándék üzletünkben

ötletes díszítõelemeket, 
különleges ajándékokat 

talál!

Újat a használtnál is olcsóbban! 
Széles méretválaszték, hatalmas kínálat! 
Minden bakancs, bokacsizma és csizma 4.990 Ft

Nõi és férfi télikabát 4.990 Ft
Nõi alj 1.990 Ft, Nõi felsõ 1.990 Ft

Férfi ing 1.990 Ft, Férfi nadrág 1.990 Ft
Férfi pulóver 995 Ft 

VÁSÁROLJON SOKAT - KÖLTSÖN KEVESEBBET!

Egyes bodyk, nõi harisnyanadrágok, fitness garnitúrák, férfi téli boka- és térdzoknik, nõi
fehérnemû garnitúrák, bokazoknik. Férfi jégeralsók és felsõk, nõi és férfi flanell pizsamák.
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Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6 311-2/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatal-
ról a Nagykanizsa, Fõ u. 10-12. sz. alatti építéshatósági ügyben

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/311/2009. számú Nagykanizsa, Fõ u. 10-12. szám alatti 1943/1. hrsz-ú ingat-
lanon meglévõ épület kapuátjárójában épített utcafronti mozdítható kerítés -
sorompó - építéshatósági ügyében a benyújtott fennmaradási és használatbavé-
teli engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint a szomszédos ingat-
lannal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak
megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. január 16-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/311/2009., tárgya: fennmara-
dási és használatbavételi engedély. 

A kérelmezõ ügyfél neve: Nagykanizsa, Fõ u. 10-12. szám alatti Társasház
Lakóközössége, közös képviselõ Hajnal Sándor, Nagykanizsa, Fõ u. 10-12. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1943/1. hrsz-ú in-
gatlan, valamint a 1948., 1947/1. és 1942.  hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2009. január 15.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//331111-22//22000088..

JAVÍTS EGY JEGYET!
"NAGYKANIZSA VÁROS LEGSZORGALMASABB OSZTÁLYA"

A pályázat elõzményei:
2009. május 28-31. között kerül megrendezésre a III. Országos Osztálykirándu-

lás – A KAMASZFESZTIVÁL a Dunakanyarban. Az Országos Osztálykirándulás a
tanév végi iskolai tanulmányi kirándulások gyûjtõprogramja, amely az általános is-
kolás felsõ tagozatos, valamint a középiskolás diákok országos méretû fesztiválja.

A Kamaszfesztivál azon túl, hogy a tanulmányi kirándulásokra vonatkozó peda-
gógiai elõírásoknak megfelelõen biztosítja Magyarország természeti kincseinek,
kulturális örökségeinek megismerését, a diákok és a pedagógusok számára egyéb
közösségi élményeket is biztosít. A túraprogramok és kirándulások mellett sport-, is-
meretterjesztõ, kulturális, kézmûves, szórakoztató, színpadi és országos hírnevû
szervezetek által biztosított interaktív vendégprogramok, esténként pedig sztárzene-
karok koncertjei várják majd a résztvevõket.

A pályázat tartalma: a III. WestEnd Kamaszfesztiválra "Nagykainzsa Város
Legszorgalmasabb Osztálya" négynapos belépõjegyet kap ajándékba Nagykanizsa
Város Önkormányzatától, mint Kamaszbarát Önkormányzattól.

A pályázat célja: a diákok tanulmányi eredményének javítása, valamint jutalmazása.
A pályázók köre: a pályázaton azok az osztályok, általános vagy középiskolai

közösségek indulhatnak, amelyek regisztráltak a III. Országos Osztálykirándulás –
Kamaszfesztiválra a www.kamaszfesztival.hu oldalon található "regisztráció" me-
nüpont alatt található ûrlap kitöltésével.

Pályázni lehet: A 2007-2008-as tanév végi, valamint a 2008-2009-es tanév fél-
évének tanulmányi osztályátlagának megadásával. A pályázat beadási határideje:
2009. március 27. Pályázati feltételek: a pályázó osztály vállalja, hogy a 2007-
2008-as tanév végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévi osztályátlagát az iskola
igazgatója által hitelesített formában 2009. március 27-ig eljuttatja címünkre. 

Eredményhirdetés: a "Nagykanizsa Város Legszorgalmasabb Osztálya" címért
folytatott verseny eredményhirdetésére 2009. április 4-én rendezendõ "2009. Csilla-
gászat Nemzetközi Éve" Kamaszfesztivál eseményen kerül sor a WestEnd City Cen-
terben. Azonos eredményt elért osztályok esetén sorsolunk! 

Bõvebb információ: Mûvelõdési és Sportosztály, Sebestyén Nikoletta, ifjúsági re-
ferens 93/500-784 

Harmadik elõadásához érkezett
a Mindentudás Nagykanizsai
Egyeteme, ahol ezúttal dr. Vándor
László, a Nagykanizsa Városi Mo-
nográfia címû – eddig kétkötetes –
kiadvány elsõ kötetének egyik
szerzõje, valamint a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatóságának ve-
zetõje volt a vendégelõadó. 

Köszöntõjében Czupi Gyula, a
szervezõ Halis István Városi
Könyvtár igazgatója elmondta,
nem titkolt szándéka a monográfia
népszerûsítése ezekkel az elõadá-
sokkal. Hogy ez sikerül-e, az még
a jövõ titka, hiszen a sorozat foly-
tatódik februárban, majd március-
ban, de annyi bizonyos, hogy ezen
az elõadáson pótszékekre volt
szükség, az iskolástól a nyugdíja-
sig minden korosztály képviseltet-
te magát, s ezzel megtelítette a
Medgyaszay Ház nagytermét.

Dr. Vándor László elsõként arról
beszélt, hogy nem volt egyszerû a
monográfiához az adatokat össze-
gyûjteni. Egyrészt azért, mert az
ország több pontján lévõ, valamint
külföldi levéltárakban bukkantak
rá különbözõ oklevelekre, ado-
mánylevelekre, amelyek még azért
is nehezítették a kutatást, mert kö-

zépkori latin nyelven íródtak, vala-
mint szinte csak jogi eseteket,
adásvételt, birtokelosztást tartal-
maztak. A másik ok az volt, hogy
városunk sajnos sohasem bõvelke-
dett a régészeti ásatásokban, me-
lyek nagyban hozzájárultak volna
további ismeretekhez õseinkrõl.

Ezután bemutatásra került Kani-
zsa története 1193-tól, mikor is elõ-
ször említették írott forrásban a fo-
lyót, melyet ma Principális-csator-
nának hívunk, de akkor még a Kani-
zsa nevet viselte, s jóval szélesebb
kiterjedése volt. Az elõadó beszélt a
környék birtokos családjairól, a
Kanizsaszegiekrõl, a Kõszegiekrõl,
az Ost nemzetségrõl, és a Kanizsai
nevet viselõ családról. Térképrajzo-
kon bemutatta, egykor hol állt a Ka-
nizsai Vár, s egyéb akkor még fenn-
álló épületek, úgy mint például a fe-
rencesek kolostora.

A következõ elõadás február 16-
án, 11 órakor lesz a Medgyaszay
Házban, dr. Vándor László folytat-
ja Kanizsa történetét egészen 1690-
ig, majd márciusban Hermann Ró-
bert beszél az 1848-49-es évekrõl.

Az elõadásokat továbbra is köz-
vetíti a Kanizsa TV.

S.E.

MMiinnddeennttuuddááss EEggyyeetteemmee

Budapesti Mûszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Zalaegerszegi Képzési Központ

Felvételt hirdet a 2009/2010-es tanévre, nappali tagozatra 
BSc szintû MECHATRONIKAI MÉRNÖKI 

szakra zalaegerszegi székhelyen
3,5 éves képzés, 40 államilag finanszírozott és 20 költségtérítéses hely 

További információk:
- 2009-es felvételi tájékoztató (BME GÉK, 251-252. oldal)
- Honlap: www.felvi.hu, www.gepesz.bme.hu 
- Zalaegerszegi tájékoztatás, hallgatói ügyintézés: Máté Ildikó elõadó 
(E-mail: zalagepesz@mail.bme.hu, Telefon: 92/596-490, Fax: 92/596-489). 
- Felvételi ügyekben tájékoztatást ad: Kustánné Fitos Amália oktatásszervezõ 
(E-mail: kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, Tel.: 92/509-948)
- Dr. Németh Árpád, igazgató, egyetemi adjunktus 
(E-mail: arpinem@eik.bme.hu, Tel.: 1/463-1386, 92/596-490)

A jelentkezési lap közös kitöltésének lehetõségével egybekötött
NYÍLT NAP a középiskolások és a szülõk tájékoztatására:

Idõpont: 2009. január 23., péntek, 10:00 óra
Helyszín: Zalaegerszegi Felsõoktatási Központ 

(Pénzügyi és Számviteli Fõiskola, valamint a BME közös telephelye), 
Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, "F" oktatási épület, III. emelet

Program: 1. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar be-
mutatása (Dr. Örvös Mária dékán-helyettes). 2. Mechatronikai BSc képzés Zalaegerszegen (Dr.
Németh Árpád igazgató). 3. Tájékoztató a jelentkezés és a felvételi rendjérõl (Kustánné Fitos
Amália oktatásszervezõ, Máté Ildikó tanulmányi elõadó). 4. Leendõ munkahelyek (vállalkozá-
sok, multinacionális cégek) bemutatkozása, elvárásaik a "jövõ mérnökei"-vel szemben (vállala-
tok tulajdonosai, képviselõi). 5. Laboratóriumok bemutatása: robotok, szenzorok, számítástech-
nika, pneumatika, anyagtechnológia (szaktárgyi elõadók, gyakorlatvezetõk)
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Ügyintézõ: Gerencsér M. Szám: 6 /2570-5/ 2008. Tárgy: Értesítés döntés-
hozatalról a Nagykanizsa, Olaj u. 12. sz. alatti ingatlanon lévõ lakóépület fel-
újításának bejelentése ügyében.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy a  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
6/2570-5/2008. számú - Nagykanizsa, Olaj u. 12. sz. és 3558. hrsz.-ú ingatla-
non lévõ építmény felújítására, klíma elhelyezésére vonatkozó – építéshatósá-
gi ügyben döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett
ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma je-
lentõs, a további ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájé-
koztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. január 12-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/2570/2008., tárgya: bejelentés tudomá-
sul vétele. A kérelmezõ ügyfél neve: Mádé Károly  8800 Nagykanizsa, Olaj u. 12.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3558. hrsz., 3557.,
3585., 3598. hrsz. alatti ingatlanok. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (to-
vábbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõfokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbez-
ni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."

Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetõségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaeger-
szegi Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."

Nagykanizsa, 2009. január 12.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//22557700-55//22000088..
Ügyintézõ: Kém Eszter. Szám: 6/54-6/2009. Tárgy: Értesítés döntéshozatal-

ról a Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya u. 1. sz alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/54/2009. számú Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya u. 1. szám alatti ingatlanon
épített társasház használatbavételi engedélyezési ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárásban az érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen
ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti
jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény a 2009. január 22-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/54/2009., tárgya: fennmara-
dási és ideiglenes használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve:
Baumeister Kivitelezõ, Tervezõ és Szolgáltató Kft. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1839/91. hrsz-ú
társasházi ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12. 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regioná-

lis Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2009. január 16.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//5544-66//22000099..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
TV Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató
Egyszemélyes Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.

A kft. fõ tevékenysége: a Kanizsa Televízió mûködtetése
Az ügyvezetõ fõ feladatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyve-

zetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5

évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés. 

Pályázati feltételek: egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy
elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy kö-
zépfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó  területén eltöl-
tött legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésé-
re vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt is-
kolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat
hivatalos igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtá-
sának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 2009. február 28. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)

PPáállyyáázzaatt - KKaanniizzssaa TTVV KKfftt.. üüggyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa
Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõi tisztségének betöltésére

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa Újság Kft.  8800 Nagykanizsa, Ki-
rály u. 47.

A kft. fõ tevékenysége: Idõszaki kiadványként a Kanizsa Dél-zalai Hetilap
kiadása, a fõszerkesztõi feladatok ellátása. Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ fel-
adatai: A Gt. által és a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre megha-
tározott feladatok ellátása, valamint a hetilap fõszerkesztése.

A tisztség 2009. április 1. naptól tölthetõ be. A megbízás határozott idõre, 5
évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik. A
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal, hogy a felmondás
kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a szerzõdés. 

Pályázati feltételek: egyetemi, fõiskolai végzettség, büntetlen elõélet, veze-
tõi gyakorlat, írott vagy elektronikus sajtó  területén eltöltött legalább 3 év
szakmai gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére
vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai
végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hivatalos
igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 7. A pályázat benyújtá-
sának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 2009. február 28.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa. A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)

PPáállyyáázzaatt - KKaanniizzssaa ÚÚjjssáágg KKfftt.. 
üüggyyvveezzeettõõ - ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 
Fegyelmi Tanácsa
1/91-2/2009.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Marton István polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a 2009. január 13-án érkezett, a Zala Megyei Fõü-
gyészség által megküldött Nagykanizsa, Arany János út 8. szám alatti ingatlan
értékesítése tárgyában meghozott B.7/2009/1. számú határozatának másolatát
további szíves felhasználásra.

Tájékoztatom, hogy az ügyészségi határozattal szemben a feljelentést nem
alpolgármesteri minõségemben tettem, csupán a Közgyûlés, mint Fegyelmi
Tanács 450/2008. (XII.18.) számú – az ügyészségnek is megküldött – határozata
szerint jártam el, azaz a feljelentést a Fegyelmi Tanács tette.

Nagykanizsa, 2009. január 14.

Tisztelettel: 
Cseresnyés Péter, a Fegyelmi Tanács elnöke

Zala Megyei Fõügyészség, Zalaegerszeg
B.7/2009/1. szám

Határozat

A Cseresnyés Péter mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Alpolgármestere
által ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés bûntette, közokirat-hamisítás bûn-
tette és magánokirat-hamisítás vétsége miatt tett feljelentést a Be. 174. § (1)
bekezdés a.) pontja alapján – bûncselekmény hiányában – elutasítom.

A határozatot azzal rendelem kézbesíteni a feljelentõnek, hogy ellene a Be. 195.
§ (1) bekezdése alapján a kézhezvételtõl számított 8 napon belül panasszal élhet a
Legfõbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztályához
címezve.

Indoklás:

Cseresnyés Péter mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Alpolgármestere 2008.
december 30. napjára keltezett és a Zala Megyei Fõügyészségre 2009. január 6.
napján érkezett beadványában a Marton István polgármester ellen indított fegyel-
mi ügyben hozott 450/2008. (XII.18.) számú határozatra hivatkozással feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés bûntette, közokirat-hamisítás bûntette
és magánokirat-hamisítás vétsége miatt.

A feljelentés alapján képezõ tényállásokat az ahhoz mellékletként csatolt, a
Marton István polgármester ellen indított fegyelmi vizsgálatról 2008. december 3.
napján készített vizsgálati jelentés tartalmazza.

E szerint

1.)
Marton István polgármester, a MOL Nyrt. 2007. február 9. napján

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához írt levelének tar-
talmáról, a Nagykanizsa Arany János út 8. szám alatti ingatlan értékesítésére
2007. február 20-ra meghirdetett versenytárgyalás kitûzött idõpontjáról nem
tájékoztatta a 2007. február 15-én tartott közgyûlést, a képviselõket, és a
versenytárgyalásról késõbb sem adott tájékoztatást. Ezzel megfosztotta
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyûlését attól a lehetõségtõl, hogy az ingat-
lanra vételi ajánlattal élhessen.

E magatartásával megsértette Nagykanizsa Megyei Jogú Város 10/2003.
számú, az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletét, mert hatáskörét túllépve a
20.000.000 Ft + áfa értékhatár feletti ingatlan tulajdonrészérõl a Draskovics Kft.
és a közte létrejött megállapodás alapján úgy mondott le, hogy a vételi lehetõséget
nem tárta a közgyûlés elé.

2.)
Kötelezettségszegés állapítható meg abban is, hogy nem megfelelõ elõter-

jesztéssel a polgármester a 2007. március 29-i közgyûlés elé terjesztett határozati
javaslatában azt indítványozta, hogy a közgyûlés nyilvánítsa ki az Arany János út
8. szám alatti ingatlanra vonatkozóan, hogy a versenytárgyaláson a tulajdonosok
és a Draskovics Kft. között létrejött adásvételi szerzõdés tekintetében a szerzõdés-
be foglalt feltételekkel, az elõvásárlási joggal élni nem kíván.

Ezzel megsértette a hatályos SZMSZ 13. § (2) bekezdésben foglaltakat, mert
elõterjesztése nem tartalmazza azon tényeket, körülményeket, adatokat, informá-

ciókat, melyek a megalapozott döntés meghozatalához szükségesek.
Nem tartalmazza a lehetséges döntési változatokat, azok jogszabályi alapját, a

döntési javaslat indokait, a költségvetési vonzat bemutatását.
Az elõterjesztés nem tartalmazza azt az információt sem, hogy az elõvásárlási

jog gyakorlása esetén a város részérõl a hasznosítás a vételt követõen milyen
módon történik meg.

Kötelezettségszegés állapítható meg abban is, hogy az elõterjesztéshez nem
csatolt idegenforgalmi szakértõi értékbecslést a 10/2003. (II.26.) számú rendelete
10. § szerint (az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és
a tulajdonosi jogok gyakorlásáról).

Az elõterjesztés nem tartalmazta azt sem, hogy az elõvásárlási jogról való
lemondás esetén a városrendezési terv módosul-e, illetõleg a rehabilitációs pro-
gram erre a területre miként valósítható meg.

Elõterjesztésében nem valós tényt közölt, ugyanis határozati javaslatában
elõadóként a MOL Nyrt-t illetõleg a EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és
Szolgáltató Kft-t jelölte meg, ugyanakkor az adásvételi szerzõdés, melyet elõter-
jesztéséhez csatolt, tulajdonosként a MOL Nyrt-t és a Petroszolg Kft-t jelölte meg.

Ennek következtében a közgyûlés nem került döntési helyzetbe, így fordult elõ
az, hogy értelmezhetetlen, értelmetlen határozat született.

3.)
A kötelezettségszegés megállapítható abban is, hogy a 2007. március 29.

napján tartott közgyûlésen Marton István polgármester, egyen, mint levezetõ
elnök nem adta meg a szót a jegyzõi felszólítás ellenére sem a fõépítésznek, aki
ismertethette volna a rendezési tervnek és a tömbrehabilitációnak a szakmai, gaz-
dasági vonatkozásait. Miután a polgármester határozati javaslatát minõsített
többséggel a közgyûlés nem fogadta el, tehát nem mondott le a Nagykanizsa,
Arany János út 8. szám alatti ingatlan elõvásárlási jogáról, Marton István a vitát
újra nem nyitotta meg, hanem ellenkezõ értelemmel újra szavazásra tette fel a
kérdést. Ennek következtében született egy határozaton belül két ellentétes dön-
tés.

E magatartásával Marton István megszegte Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata SZMSZ-ének 18. § (3) bekezdésének rendelkezéseit, mely szerint
módosító indítványt lehetõleg írásban a vita lezárásáig az elnöknél lehet benyúj-
tani.

4.)
Marton István polgármester kötelezettségszegése megállapítható abban is, hogy

a 95/2007. (III.29.) számú értelmezhetetlen, ellentmondó közgyûlési határozat
ellenére, 2007. március 30. napján valójában nem létezõ érdemi közgyûlési
határozatra hivatkozva, Beznicza Miklós irodavezetõ törvényességi
figyelmeztetése ellenére, a közgyûlés nevében lemondott a Nagykanizsa, Arany
János út 8. szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerzõdéssel kapcsolatban a
város elõvásárlási jogáról.

Ezzel a magatartással megsértette Nagykanizsa Megyei Jogú Város 10/2003.
számú az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodási szabályairól, s a tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete 6. bekezdésének azon szabályát, hogy
az önkormányzatot megilletõ elõvásárlási jogról történõ lemondás is az értékesítés
esetén kikötött értékhatároknak megfelelõen oszlik meg a polgármester, pénzügyi
bizottság és a közgyûlés között.

A feljelentés és az ahhoz mellékletként csatolt iratanyag alapján megállapítot-
tam, hogy a fentiekben kötelességszegésként részletezett tevékenységek és
mulasztások bizonyítottságuk esetén nem alkalmasak sem a feljelentésben
nevesített, sem más bûncselekmény megállapítására.

A Btk. 225. §-ban foglalt hivatali visszaélés bûntettét az a hivatalos személy
követi el, aki jogtalan hátrányokozás, vagy jogtalan elõnyszerzés célzatával
hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyéb
módon visszaél.

E bûncselekmény a célzatból adódóan csak egyenes szándékkal követhetõ el, az
elkövetõnek jogtalan hátrányokozás, vagy jogtalan elõnyhöz juttatás célzatával
kell kifejtenie az elkövetési magatartások valamelyikét.

A fent idézett vizsgálati jelentés pontokba szedve jelöli meg a Marton István
terhére rótt kötelességszegéseket.

Az elsõ két pont a Nagykanizsa, Arany J. út 8. szám alatti ingatlan tulajdonosai
általi értékesítésével, illetve az elõvételi jog gyakorlásával kapcsolatban 2007.
március 29. napján hozott döntés elõkészítésével, míg a következõ 2 pont a
meghozott határozatok és azok végrehajtása során kifejtett tevékenységet rés-
zletezi.

- Az iratokból kitûnõen a kérdéses ingatlan tulajdonosa a MOL Nyrt.
2007. február 8. napján kelt levélben csupán tájékoztatta Beznicza Miklós
irodavezetõt a versenytárgyalás idejérõl és feltételeirõl. A versenytárgyalás-
ra ugyanis értelemszerûen az ingatlanra korábban vételi ajánlatot tevõ
személyeket és cégeket hívták meg, az önkormányzat vételi szándékát nem
jelezte. Az önkormányzat javára bejegyzett elõvételi jog tartalmánál fogva
ilyen vételi ajánlatnak értelme sem lett volna, hiszen az elõvételi jog garan-
tálta az ingatlan megvásárlásának lehetõségét. Így azzal, hogy a versenytár-
gyalás tényét és idõpontját a polgármester nem közölte a képviselõkkel, az
önkormányzatot hátrány nem érhette. 
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Ezen felül, az értesítés kézhezvételekor a 2007. február 15-ei soron következõ
ülés elõkészítése már befejezõdött (2007. február 6.-i dátummal kerültek
kiküldésre a meghívók.)

- A 2007. március 29-i közgyûlésre szóló meghívóhoz a polgármester írásbeli
elõterjesztést csatolt az ingatlanra bejegyzett elõvásárlási jogról történõ lemondás
tárgyában.

Az elõterjesztést a Vagyongazdálkodási Iroda készítette, azt megtárgyalta
elõzõleg a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegen-
forgalmi Bizottság is, törvényességi szempontból ellenõrizte a jegyzõ. Csatolták
hozzá a tulajdoni lapot, térképvázlatot és a tulajdonos tájékoztatását a versenytár-
gyalás eredményérõl, nevezetesen arról, hogy a Draskovics Kft. vételi ajánlatát
fogadta el 48 millió forint bruttó vételáron.

A jelentés 2. pontjában hiányolt és a polgármester terhére rótt további adatok,
információk beszerzésére, pótlására a közgyûlésnek lehetõsége lett volna, mint
ahogy a döntés elhalasztására is.

Minthogy a terület nem képezte az önkormányzat tulajdonát, az elõvásárlási jog
gyakorlása során pedig csak a más által tett árajánlat elfogadására van lehetõség
(Ptk. 373.§), az ingatlanforgalmi szakértõ értékbecslés hiánya sem vet fel releváns
mulasztást.

A terület résztulajdonosát az elõterjesztés a földhivatali nyilvántartás alapján
nevezte meg az Explant Kft-ben, ennek azonban a döntéshozatalt érintõen szintén
nem volt jelnetõsége.

- A közgyûlés levezetésének rendje nem képezheti büntetõeljárás tárgyát, az
elõvásárlási joggal kapcsolatos határozatok kapcsán pedig a következõket emelem
ki:

Mindenekelõtt azt, hogy az iratokból kitûnõen mind a szóbeli érintkezések,
mind az írásbeli megnyilvánulások során rendre keveredett az elõvásárlási jogról
történõ lemondás, illetve a jog gyakorlásáról történõ lemondás.

A polgármester határozati javaslata szerint az önkormányzat az elõvásárlási
jogot tartsa fenn a továbbiakban is, azzal azonban jelen jogügylet, adás-vétel során
ne éljen. Ez egyszerû értelmezés szerint nem jelenthet mást, mint hogy a
Draskovics Kft. által kínált 48 millió forint bruttó vételárért nem kívánja
megvásárolni az önkormányzat a területet, elõvásárlási jogáról azonban a jövõre
nézve nem mond le.

A vitát követõen elrendelt szavazás során sem az igen, sem a nem szavazatok
száma nem érte el az elõírt minõsített többséget.

Ezt követõen a jegyzõ javaslatára a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslat korábbival ellentétes változatát, nevezetesen arról kellett
szavazni, hogy élni kíván-e az elõvásárlási jogával az önkormányzat.

E kérdésre 12 igen, 7 nem és 4 tartózkodó szavazat született, így e javaslat sem
kapott minõsített többséget.

Az Ötv. 15.§ (2) bekezdéséhez fûzött magyarázat szerint, ha nincs meg a
javaslatot támogató, minõsített többséget elérõ szavazat, akkor elutasító döntés
születik, amit sorszámmal ellátva jegyzõkönyvbe kell foglalni.

Ehhez képest törvényesen, a lezajlott szavazás eredményének megfelelõen
került a jegyzõkönyvbe a 95/2007. (III.29.) számú határozat, mely szerint az
önkormányzat az elõvásárlási jogról történõ lemondással nem ért egyet, továbbá a
tulajdonosok és a Draskovics Kft. között létrejött vásárlási feltételekkel az
elõvásárlási jog gyakorlásával sem ért egyet.

A nem túl szerencsésen, de egyértelmûen értelmezhetõ határozat tartalma
szerint az önkormányzat az elõvásárlási jogot fenntartja, azzal azonban jelenleg
nem él.

Szükségesnek tartom kiemelni, hogy az elsõ szavazást követõen, annak ered-
ményére figyelemmel a határozati javaslat ellenkezõjének megszavaztatása szük-
séges, szakmai és jogi szempontból is indokolt volt.

Az eredeti javaslat el nem fogadása ugyanis nem jelentette okszerûen
azt, hogy az önkormányzat él az elõvásárlási joggal, e pozitív tartalmú jog-
gyakorlás feltétele volt, hogy azt a közgyûlés minõsített többséggel támo-
gassa. A megfelelõ számú igen szavazatok hiánya miatt a második
szavazást követõen vált lehetõvé a jogszerû és egyértelmû határozat
megszövegezése.

Mindezekbõl következik, hogy a 2007. március 30-ai dátummal a MOL
Nyrt. részére küldött nyilatkozat tartalmilag megfelelt a közgyûlés dön-
tésének, hiszen azt tartalmazta, hogy az önkormányzat elõvásárlási jogával a
tulajdonosok és a Draskovics Kft. között létrejött szerzõdés feltételeivel nem
kíván élni, elõvásárlási jogát azonban a jövõre nézve fenntartja. A pol-
gármester közremûködésével készült okiratok ezért mind formailag, mind tar-
talmilag valósak.

Mivel a feljelentésbõl és annak mellékleteibõl egyértelmûen megál-
lapítható volt a fentiek szerint, hogy sem a feljelentésben nevesített
bûncselekmények, de más bûncselekmény gyanúja sem áll fenn, a felje-
lentõ által sérelmezett cselekmények törvényi tényállási elemek
hiányában nem alkalmasak bûncselekmény megállapítására, a feljelentést
elutasítom.

Zalaegerszeg, 2009. január 7.

Kis-Király Ervinné Dr., fõügyész-helyettes

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától
17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bizzer András a nagykanizsai 4. számú választókerület önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart 2009. január 23-án, pénteken 17.00 órakor a
Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 4378/29. hrsz.-ú Nagykanizsa
Ipari Parkban lévõ ingatlan, melynek kikiáltási ára 59.332.000 Ft + áfa. A
versenytárgyalás idõpontjai: január 16., január 30. 10:00.

Az ingatlan az  Ipari Park területén a 74 sz. út mellett  helyezkedik el,
nevezetesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú,  1.4833 m2 nagysá-
gú "kivett beépítetlen terület" megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12
hrsz.-ú útról megközelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ
igényeket a szolgáltatókkal illetve az Önkormányzattal kell egyeztetni, il-
letve részükre a közmûrákötési hozzájárulásokat megfizetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szol-
gáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6/2545-10/2008. Tárgy: Értesítés döntés-
hozatalról a Nagykanizsa, Király u. 53. sz. alatti építéshatósági ügyben

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzõje a 6/2545/2008. számú Nagykanizsa, Király u. 53. szám alatti
19/1. hrsz-ú ingatlanon meglévõ épületben gyógyszertár kialakítása és
reklámtáblák elehelyezése építéshatósági ügyében a benyújtott építési en-
gedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni
jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozatalá-
ról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfele-
lõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. január 15-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/2545/2008., tár-
gya: építési engedély. 

A kérelmezõ ügyfél neve: Pharmanova zRt., 1089 Budapest, Bláthy Ot-
tó u. 9. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal kö-
zös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 19/1.
hrsz-ú ingatlan, valamint a 20/2., 21/2., 18. és 21/1. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szer-
da: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a
döntést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvos-
lat lehetõségét biztosítottuk.

A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunán-
túli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez cím-
zett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû ille-
tékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2009. január 14.
A jegyzõ megbízásából: 

Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//22554455-1100//22000088..
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Gyimesi Endre levéltáros-tör-
ténészként került a Zalai megye-
székhely élére. A fideszes polgár-
mester és országgyûlési képvise-
lõként az alábbiakban osztja
meg velünk a titkát.

– Miben rejlik annak titka,
hogy az országosan ellenzékben
lévõ párt képviselõjeként sikeres-
nek tekinthetõ a polgármesteri te-
vékenysége? Ráadásul tavaly az
év polgármesterének választot-
ták?

– A polgármester dolga minden
jobbító szándékú kezdeményezés
összefogása, bárhonnan jöjjön is
a javaslat. Azt kell keresni, ami
összeköt bennünket, nem azt, ami
szétválaszt. Nem könnyû jelenleg
önkormányzati vezetõnek lenni
Magyarországon, hiszen a kor-
mányzat megszorító politikája kö-
vetkeztében évrõl-évre több pénzt
vonnak ki a rendszerbõl. Az ellen-
zéki vezetésû városok hátrányos
megkülönböztetésére pedig saját
példánkat tudom felhozni, gon-
doljunk miniszter úr megvalósu-
latlan ígéreteire a Zalabaromfi
ügyében, vagy az M9-es autópá-
lya építési munkálatainak haloga-
tására, amelynek következtében –
jóllehet a legjobb pályázatnak mi-
nõsítették a miénket – a Daimler
AG más helyszínen építi ki hazai
központját Zalaegerszeg helyett.
Hogy mégis sikeres a város, az az
itt élõk lokálpatrióta elkötelezett-
ségének és együttes tenni akará-
sának, összefogásának köszönhe-
tõ. Nálunk a képviselõtestület ülé-
sein ritkák a pártvillongások, a
meddõ viták és üresjáratok, min-
den alkalommal arra törekszünk,
hogy befejezzük a megkezdett

munkát és döntésünk lehetõség
szerint a lakosság érdekeit szol-
gálja. A városlakók pedig támo-
gatnak bennünket észrevételeik-
kel, meglátásaikkal, hiszen min-
dig lehet jobban csinálni, mindig
lehet jobb megoldást keresni egy
adott problémára. Nagymérték-
ben támaszkodhatok a munkatár-
saimra is, jelentõsen megkönnyí-
tik a mindennapi munkavégzést, a
döntéshozatalt. Jólesõ elismerés
volt a 2008-ban számomra oda-
ítélt Év Polgármestere kitüntetés,
én mégis közös sikernek érzem a
díjat, amely mindenkinek megbe-
csülést jelent, aki Zalaegerszegért
dolgozik.  

– Milyen programokkal és
mennyiben tudja segíteni a telepü-
lés büdzséjét?

– Minden polgármesteri ciklu-
som idején voltak olyan hangsú-
lyos területek, amelyekre orvos-
lást kellett találnunk. 1994-ben
Zalaegerszeg eladósodott város
volt, jelentõs arányú munkanél-
küliséggel és nagy gondot okozott
a lakásprobléma is. Közös erõvel
sikerült stabilizálnunk a város
költségvetését, majd az elkövetke-
zõ években elindíthattuk azokat a
programokat, amelyek az egész
országban visszhangot keltettek:
új munkahelyeket teremtettünk,
lakásokat építettünk, komoly inf-
rastrukturális és gazdasági fej-
lesztéseket hajtottunk végre, fel-
lendült az idegenforgalom és az
országban egyedülálló szociális
támogatási rendszert építettünk
ki úgy, hogy nem kényszerültünk
mûködési hitel felvételére – csak
kedvezõ kamatozású fejlesztési
hitelt vettünk fel -, sem a városi
cégek privatizációjára. Jelenleg
továbbra is elsõbbséget élvez a
munkahelyteremtés, ezt segítik
elõ 45 pontból összeállított befek-
tetés-ösztönzõ csomagunk, vala-
mint az inkubátorházra és ipari
park fejlesztésére beadott pályá-
zataink (hiszen a három termelõ
mellett immár a negyedik ipari
park kialakítása folyik). Fontos-
nak tartjuk továbbá, a városban
mûködõ kis- és középvállalkozá-
sok támogatását és nem mond-
tunk le a további infrastrukturális
fejlesztésekrõl sem. Közmûvein-
ket nem privatizáltuk, saját tulaj-
donban tartva azok minden nye-
reségét a város javára forgattuk
vissza.  

– Zalaegerszegnek a történelmi
múltja, vagy inkább a jelen ered-
ményei jelentik az erejét?

– Mielõtt elcsábultam polgár-
mesternek, történészként, a Me-
gyei Levéltár vezetõjeként dol-
goztam és az ott megszerzett is-
mereteket, tapasztalatokat jelen-
tõs mértékben tudom hasznosíta-
ni mindennapi munkám során.
Úgy gondolom, a múlt tisztelete,
értékeinek megbecsülése, város-
építõ õseink öröksége olyan ha-
gyaték, amelybõl mindig építkez-
hetünk mi, a jelen emberei. A mi
eredményeink az övükén alapsza-
nak, azokat teljesítik ki, és ezek
együttesen vezetnek tovább a jö-

võ felé, hiszen elõdeinkhez ha-
sonlóan a mi célunk is: szebb,
otthonosabb, élhetõbb várost ki-
alakítani gyermekeink, unokáink
számára.  

– Milyen beruházások, vállalko-
zások lendítik a várost elõre?

– A jelenleg folyamatban lévõ
beruházások közül három nagy,
EU-s támogatással, mintegy 27
milliárd forintos összértékben
megvalósuló fejlesztést szeretnék
kiemelni. A Kohéziós Alap által
finanszírozott szennyvízelvezeté-
si és – kezelési projekt és az ISPA
hulladékgazdálkodási projekt
eredményeként 2009 második fe-
lére Zalaegerszeg igazi ÖKO-
város lesz, s az ország legkorsze-
rûbb kommunális infrastruktúrá-
val ellátott települései közé fog
tartozni. A vasútfejlesztési prog-
ram keretében pedig, ugyancsak
ISPA támogatással, az V-ös szá-
mú közlekedési folyosó kiépíté-
sének részeként, a városon átme-
nõ magyar-szlovén vasútvonal
csaknem 7 kilométeres nyomvo-
nala kerül áthelyezésre mintegy
100 méterrel, s megtörténik an-
nak teljes villamosítása is.
Mindezek mellett folytatódik a
belváros rekonstrukciója, az
arányos városfejlesztés jegyében
további utak, utcák felújítása, új
kerékpárutak, parkolók kialakí-
tása, a városi intézmények meg-
újítása és a szociális rendszer
karbantartása is.

– A turisztika milyen befolyással
van a város gazdasági életére?

– A gébárti idegenforgalmi fej-
lesztés felfogható munkahelyte-
remtõ, gazdaságélénkítõ tevé-
kenységnek is, hiszen az Aquacity
és a termálfalu kiépülése nyomán

új utcák, házak sora létesült, mind
több kisvállalkozó lát szép jövõt
az idegenforgalomban. Jelentõs
fellendülést hozott a két terület
kapcsolatában a 2007-ben felava-
tott új, fedett termálfürdõ is,
amely évi nyolcvan-százezer ven-
déget vonz a városba. Örömteli,
hogy a hozzánk érkezõk általában
több napig is maradnak – ez azt
igazolja, hogy jól érzik magukat
nálunk, elégedetten távoznak, él-
ményeiket megosztják barátaik-
kal, ismerõseikkel, jó hírét viszik
Zalaegerszegnek, s talán legköze-
lebb már együtt látogatnak el ide,
a Göcsej fõvárosába. Az Aqua-
park és a termálfürdõ mellett ha-

marosan megkezdõdik az
AQUAPALACE 150 lakóegysé-
ges, 300 fõ befogadóképességû
négycsillagos szálloda építése,
amely nemcsak a turisztikai vonz-
erõt növeli, de új munkahelyeket
is biztosít. Az immár 10 esztende-
je mûködõ Tourinform iroda mun-
kájának is új lendületet adott a 39
taggal megalakult Göcseji Szegek
Turisztikai Egyesület, amely a he-
lyi turizmus szélesebb alapjainak
kiépítését tûzte ki célul és vannak
terveink a 2009-es esztendõ, a mi-
nisztérium kiírása alapján a „kul-
turális idegenforgalom éve”, vá-
rosi eseményeinek megrendezésé-
re is.

K.V.

MMiinnddeenntt aa llaakkoossssáágg éérrddeekkeeiiéérrtt –– vveellüükk eeggyyüütttt
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Ludvig Dániel képzõmûvész-
nek alig jut ideje az alkotásra a
belvárosi tágas mûtermében.
Nemcsak azért, mert a gyakori
utazás miatt keveset tartózkodik
itthon, hanem azért is, mert ha
csak egy röpke beszélgetés erejé-
ig, egymásnak adják a kilincset a
barátai. Itt is szilvesztereztek a
hangulatot egyedivé emelõ leg-
újabb festményei környezeté-
ben.

Beszélgetésünk idején éppen
Pécsre készült. Ott tanult, annak
idején havonta szemlélte meg a
Pécsi Horvát Színház galériájá-
nak újabbnál-újabb tárlatait,
ahol tíz év elteltével most õ a fõ-
szereplõ. Ami akkoriban szinte
elérhetetlennek tûnt a számára;
önálló kiállításon mutatja be mû-
veit! 

– Az elmúlt hetekben érkezett
haza Malajziából, a következõ ál-
lomás pedig Amerika volt! Úgy is
mondhatnánk, járja a világot! Ho-
gyan sikerült ilyen messzire eljut-
nia a határközeli kisvárosunkból,
Kanizsáról?

– Visszajáró vendég vagyok
a Maláj Art Expón. Az elsõ
Maláj Mûvészeti Expón  tavaly
vettem rész édesapámmal, Lud-
vig Zoltán képzõmûvésszel,
majd meghívtak a november-
ben megrendezett második ki-
állításra is. Idén már harmadik
alkalommal szerepeltek mun-
káim Kuala Lumpur tavaly át-
adott innovációs központjában,
ami gyakorlatilag vásárköz-
pontként is mûködik. A felhõ-

karcoló halljában rendezték
meg a tárlatot.

– Ha a felhõkarcoló méretétõl
eltekintünk, Kanizsán mikor tudna
elképzelni egy hasonló, exklúzív
kiállítást?

– Hogyha a város mondjuk tíz
éven belül autópálya-csomó-
ponttá válna, hasznos lehetne
egy ilyen épület. Jelenleg még
egy kicsit merész elképzelésnek
tûnik, de annyira jó helyen fek-
szik Kanizsa, hogy lenne jövõje
egy vásárközpont létrehozásá-
nak. 

– Hogyan telt el az egy hét?
– Délelõtt tíztõl este tizenki-

lenc óráig ott kellett lenni. Egy
kicsit fárasztó volt, mert folya-
matosan angolul kellett kommu-
nikálni. Egyetlen magyarul be-
szélõvel találkoztam, egy autós-
magazin vezetõjével. Idõnk lett
volna szétnézni a városban, de
energiám már nem volt hozzá.
Szinte minden ázsiai országból
voltak résztvevõk. Korea, Malaj-
zia, Thaiföld, Vietnam, Európá-
ból francia-, spanyol- és írorszá-
gi mûvészek. Ismét sikerült új
kapcsolatokat teremteni, három
maláj mûvészt és egy vietnamit
meg is hívtunk Kendlimajorba a
nyári mûvésztelepre. Az idei ki-
állításon magas rangú emberek
látogatták meg a vásárt és a
standomat. Egy szingapúri galé-
riával sikerült talán egy hosszú
távú kapcsolatot kialakítani. A
kiállítás végén felajánlották,
hogy a képeimet magukkal vi-
szik, és bemutatják másutt is.
Szingapúr a világ egyik mûvé-

szeti központja. Ami Amerikában
New York, Európában London,
az Ázsiában Szingapúr, vagy
Hongkong. Ez nagy elõrelépés
lehet számomra. Amerikában ga-
lériákat látogattam meg, hogy
felmérjem, a képzõmûvészet
szemszögébõl milyen ott a hely-
zet. Egy-egy utazás során az em-
bernek számos ötlet jut az eszé-
be. Van idõ átgondolni az elkép-
zeléseket akár a hosszú repülõ-
úton is. Hazaérkezésem után
elég intenzív munkába fogtam,
ami egyébként januárban nem
nagyon volt jellemzõ rám.

– Fiatal kora ellenére elmond-
hatja magáról, hogy rátalált egyéni
stílusára, felismerhetõk az alkotá-
sai.

– Egye több kolléga mondja,
hogy messzirõl felismerhetõk a ké-
peim. Több száz közül is kiszúrják
egy-egy galériában. Ez biztató –
jegyzi meg egyetértõen Dániel.

– Milyen témák foglalkoztatják
mostanában?

– Igazából a régi megszokott
motívumrendszerben dolgozom
tovább, azonban új színeket és
technikákat hozok be képeimbe.
Pár hete kezdtem a homokalap-
pal, ezzel egy kicsit pasztelle-
sebb képi világot érek el. A saját
stílusomra hangolva a maja mo-
tívumrendszerrel kezdtem el
foglalkozni, ami izgalmas elfog-
laltságot jelent számomra. Ed-
dig elkerülte a figyelmemet a
maja kultúra, igazából csak a
sumér és az egyiptomi mûvé-
szetet tanulmányozom behatób-
ban. 

– Ne hagyjuk ki a sorból, a
nyáron Finnországban is részt
vett egy nemzetközi mûvésztele-
pen.

– A tavalyi év legizgalmasabb
mozzanata volt, a világ minden
táját képviselte a résztvevõ ti-
zenhat mûvész. Egy régi finn kú-
riában laktunk, Helsinkitõl száz
kilométerre, északra, tavak, sza-
unák környezetében és sosem
ment le a Nap. Ott én is szob-
rászkodtam egy kicsit, ilyen he-
lyeken mindig kipróbál az ember
valami mást. A finn stílust igye-
keztem visszahozni a képeimen,
kicsit hidegebb színeket használ-
tam, csónakokat, tavakat festet-
tem…

Bakonyi Erzsébet

FFiinnnnoorrsszzáágg,, MMaallaajjzziiaa,, AAmmeerriikkaa......
BBeesszzééllggeettééss LLuuddvviigg DDáánniieell kkééppzzõõmmûûvvéésssszzeellÍró-olvasó találkozóra várta a

Halis István Városi Könyvtár az
érdeklõdõket hétfõ estére. Az ap-
ropó Orbán Károly Lázálom cí-
mû könyvének bemutatója volt.

Czupi Gyula, az est házigazdája
bevezetésként beszélt a Nagykani-
zsán és környékén élõ szépírókról,
tevékenységükrõl, és a mûködõ
könyvkiadásról. Elmondta, hogy
jobbára költõemberek uralják a kör-
nyék szépirodalmát, de felettébb
nagy népszerûségnek örvendenek
az önéletírók is, akik évtizedeket
mutattak, mutatnak be életükbõl, s
ezzel együtt a történelembõl.

A könyvtárigazgatót – bevallása
szerint – többszörösen is megérin-
tette a Lázálom, igényesen megfo-
galmazott, a korszellemet idézõ
könyv lévén mindenkinek ajánlja.
Egy világot mutat be, s cselek-
ménybonyolítására olyan képvágás
a jellemzõ, amely magában is izgal-
massá teszi az olvasmányt, hiszen a
jelenben fel-feltûnnek bizonyos
emlékfoszlányok is. Nagyon érde-
kes a csattanót illetõen is, de min-
denki ébredjen rá maga, hogy miért.

Minden írót legalább egy alkalom-
mal utolér az a vád, hogy saját magát,
ismerõseit, szomszédait rajzolja meg
mûveiben. Ez a gyanú sokszor be is
igazolódik, ennek ellenére Orbán
Károly mégsem tartja könyvét önélet-
rajzi regénynek, azt vallja, ha az isme-
rõsi körön kívülre lépünk, vagyis ha
egy „kívülálló” olvasná, az õ számára
már nem lenne érdekes. Nevetve je-
gyezte meg, hogy fõhõse mégis egy
színész, aki õ maga is volt évtizede-
kig. Õt belülrõl ábrázolja, s éppen
ezért reméli, hogy mélyen szántó
gondolatokat ébreszt az olvasóban.

Ajánló (a könyv hátúljáról):
Mit tegyen az, akinek a bizalmával

visszaélnek? Akinek a becsületébe
durván belegázolnak (holott épp azt
szerette volna megvédeni egy fatális
pillanatban)? A diktatúra becstelen
rendszere egy embernek, a diktátornak
róható-e fel, vagy az ellenállókat kivé-
ve mindenki részt vesz a mûködtetésé-
ben? Ilyen kérdések kulisszái mered-
nek a színészre, aki fel akar tápászkod-
ni egy börtönbüntetés után Erdélyben.
Színpadi reflektorok világában az em-
berség fényére vágyik, de életét az al-
jasság mindent átható sötétsége kezdi
alakítani. Gyilkolás felé vezetõ útján
szerelmek, mûvészet, szex kísérik...

Steyer Edina

LLáázzáálloomm

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

3.qxd  2009.02.24.  12:35  Page 11



KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2009. január 22.12

Demszky Gábor, Budapest fõ-
polgármester volt a díszvendége
az immár 17. alkalommal megren-
dezett Liberális bálnak. A házi-
gazda szerepét Kovács Kálmán or-
szággyûlési képviselõ töltötte be.

A bál délutánján Demszky Gá-
borral, mint íróval és legújabb kö-
tetével, a Keleti Éden címû család-
regényével ismerkedhettek meg az
érdeklõdõk az Alexandra könyv-
áruházban. Az SZDSZ politikusá-
val Halász Gyula önkormányzati
képviselõ beszélgetett. 

A kanizsai liberális bált – mely-
hez hasonló Magyarországon nin-
csen –, Kovács Kálmán nyitotta
meg, díszvendége – úgy, mint
1992-ben az elsõ liberális bál alkal-
mával –  Demszky Gábor volt. A
koccintás hagyományát megõrizték
a bálozó szabaddemokraták, a
sztárvendég a koccintáshoz ezúttal
is szabad-madártejet kapott a pezs-

gõ helyett, aki a tejérzékenységére
való tekintettel ezúttal is csak koc-
cintott, és nem kóstolta meg az italt. 

A kanizsai liberálisok szórakozta-
tására az esten fellépett a zalaeger-
szegi Gála Társastánc Klub, Né-
meth Anikó hegedûmûvész és ope-
raénekes, õt ifj. Sánta Ferenc Kos-
suth-díjas hegedûmûvész kísérte.
Partnerük Bíró Péter zongoramû-
vész volt. Fellépett még Gerendás
Péter zeneszerzõ, elõadómûvész, és
a közismert Röst Team Show.

Alább részleteket olvashatnak a
Liberális bálon elhangzott Röst
Team Show 2009’-bõl, melyet írt
és szerkesztett Röst János, szdsz-
es önkormányzati képviselõ.

„Mottó: A liberális egy olyan
valaki, aki anyagilag túl szegény
kapitalistának, de szellemiekben
túl gazdag szocialistának. 

***
Egy férfi beballag a kocsmába,

pórázon vezetve egy krokodilt. 

Megkérdezi a csapost:
– Kiszolgálnak itt országgyûlési

képviselõket?
– Természetesen... – hajlong a

csapos.
– Helyes. Akkor nekem egy sört,

a krokodilomnak meg egy ország-
gyûlési képviselõt.

***
Ki volt a világ elsõ szocialistája?
– Kolumbusz. 
Útnak indult anélkül, hogy

tudta volna, hova megy, utazott
anélkül, hogy tudta volna, hol
van, és visszatért anélkül, hogy
meg tudta volna mondani, hol
járt.

Akkor Gyurcsány a hányadik
szocialista??

***
Apolitikusok miért küzdenek olyan

elkeseredetten az újraválasztásukért?

Mert nem szeretnék, ha rájuk is
vonatkoznának azok a törvények,
amiket õk szavaztak meg. 

***
2009-ben megint 3,60 lesz egy

kiló kenyér! – 3,60 Euro...
***

Interjú a szlovák rohamrendõrrel:
– Ön beszéli a magyart?
– Nem. … Csak töröm.
Rövid kanizsai hírek: 

Miért volt a Marton István a
karácsonyi éjféli misén?

– A tömjén miatt.
Röst János helyesbítésre szólí-

totta fel az összes médiumot,
amely õt idézte.

Nem azt mondta, hogy az SZDSZ
támogatottsága 1-2 százalék, hanem
kötõjel nélkül: 12 százalék. 

Új sorozat indult Nagykani-
zsán: város a kórház szélén

A Kanizsai Dorottya Kórházban
fekvõ Mari néni tiltakozásul hatá-

rozatlan idõre felfüggesztette a be-
tegségét. 

– Ezek engem ne gyógyíttassa-
nak!

Cseresnyés számára a régió
problémái idegenek, ezért õ egy
idegenrégiós!

Ingyenes pszichoterápián vett
részt a közgyûlés.

Volt, aki csak az ingyen piát ér-
tette.

Az MSZP nem támogatja a pol-
gármester maradását, ezt határozot-
tan kijelenthetem – mondta az újság-
íróknak Böröcz Zoltán MSZP-elnök,
aki azt azonban nem engedte meg,
hogy megnézzék: puha-e az orra.

Halász Gyula kanizsai Chuck
Norris-ként a közgyûlésen kité-
pett a bajuszából egy szálat és há-
rom Fideszes szívét szúrta át vele. 

Azóta 12 tagú a Fidesz frakció.
Egyszer azt mondta neki egy égi

hang a közgyûlésen, hogy …. Gyulus. 
Egyszer… csak egyszer!  És

akkor, ott úgy mellé ütött az

égnek, hogy azóta kék az ég.
Kérdés: Miért mosolyog állan-

dóan Károlyi Attila?
Mert élvezi, sõt nagyon élvezi

Marton István bizalmát.
A közgyûlési állatkertben: 

Az õzike tekintetû, farkas mosolyú
Röst János éles szemû, büszke sas-
ként, a róka ravaszságával, az orosz-
lán bátorságával, a gepárd gyorsasá-
gával kigyóvonalban cikázik a pol-
gármester ellentámadásainál.

***
A Cseresnyés öt törvénye:
1.  Ne gondolkodj!
2.  Ha már gondolkodsz, ne be-

szélj!
3.  Ha gondolkodsz, beszélsz, ne írj!
4.  Ha gondolkodsz, beszélsz és

írsz, akkor ne írj alá!
5. Ha gondolkodsz, beszélsz,

írsz és még alá is írod, akkor ne
csodálkozz, hogy költöztetni akar
a Marton!

LLiibbeerráálliiss bbááll –– ttiizzeennhheetteeddsszzeerr
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„A költõ hazatér” címmel,
Nagy Gáspár emléke elõtt tisz-
telegve, a Vasvári Mûvelõdési
Ház, Bérbaltavár, Nagytilaj
Önkormányzatai és a Vasvári
Színi Egylet második alkalom-
mal szervezett vers- és próza-
mondó találkozót. 

A bérbaltavári kultúrház-
ban vas-, veszprém-, zala- és
pest megyei versenyzõk vár-
tak a megmérettetésre. A

szakmai zsûri tagjai: Szakol-
czay Lajos irodalomtörté-
nész, Faragó Laura énekmû-
vész, Lezsák Sándor író és
Devecseri Zoltán valamint
Balogh József költõk voltak.
A négy korcsoportba tartozó
versenyzõk között a Batthyá-
ny Gimnázium 7/a. osztályos
tanulója, Karádi Dávid kor-
csoportjának elsõ helyezett-
je, s az összesített verseny
különdíjasa lett. 

KKaanniizzssaaii vveerrssmmoonnddóó 
ssiikkeerree VVaass mmeeggyyéébbeenn
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Horoszkóp

Folyamatosan érik megpróbáltatások az
embert, ami alól ön sem kivétel. Ha a tette-
iért vállalja a felelõsséget, akkor köny-
nyebb lesz elviselnie a kudarcot. Becsülje
meg jobban azokat, akik segítenek.

Szerencsés napokat ígérnek a Bikák számára
a csillagok. Változtatási kényszer hajtja, nem
tud egyhelyben megülni. Mindenáron javítani
szeretne anyagi helyzetén, amit azonban csak
megfontolt lépésekkel valósíthat meg. 

Nehezen sikerül megértetnie magát ott-
hon a családban, s emiatt gyakrabban
lesz ingerült. Élvezze, használja ki a tár-
sasági élet jótékony hatását, és jobban
bízzon az emberekben. 

Úgy érzi, sok teher nyomja a vállát, és ne-
hezen tudja megoldani a feladatait. Legyen
körültekintõ, a feszültségeket ne tartogassa
magában, hanem szabaduljon meg tõlük.
Lazítson, sétáljon, táncoljon gyakrabban.

Jóra és rosszra is számíthat ezen a héten.
A párkapcsolatának értelmén gondolko-
dik, de a megszokás és a kényelem nagy
úr, a változtatás viszont eleinte kényel-
metlenséggel is járhat.

Jobban vigyázzon önmagára. Ne essen ösztö-
nei, szenvedélye rabságába, mert energiái az
építés helyett rombolnak. Bízzon magában,
így sikerül elérnie a kitûzött célt. A kínálkozó
munkalehetõségeket ne utasítsa vissza.

Más perspektívából kellene szemlélni életét.
Ha legalább önmagának beismeri a problé-
máit, teljesen megváltoztathatja a minden-
napjait. Ne bújjon el a világ elõl, mert a gon-
dok akkor is utolérik, sõt sokasodnak.

Nyugalmas napjaiban értékelje át az éle-
tét. Kiábrándult a világból, kiábrándult
az ismerõseibõl. Bár nem vágyakozik új
kapcsolatra, nem árt, ha felméri párjához
fûzõdõ kötõdését. 

Tisztában van vele, ha igazi társra talál,
testben, lélekben, szellemben teljesen
megújulhat, és kiegyensúlyozottabbá te-
heti a napjait. Anyagi gondjait ne hitel
felvételével oldja meg.

Csak belsõ erejével tud harmóniát terem-
teni önmagában. Igyekezzen a dolgait
rendbe hozni maga körül. Ha megteheti,
tervezzen utazást, kirándulást. Egy karne-
váli hangulat jót tenne lelkivilágának.

Úgy érzi, szüksége van egy igazi barátra,
akivel megbeszélhetné a gondjait. Amíg rá-
talál, foglalkozzon többet a saját gondjaival,
és törõdjön kevesebbet a másokéval. Örül-
jön jobban az élet szép pillanatainak.

Nem árt, ha idõnként kezébe veszi a saját
sorsát. Ne féljen, ne tartson a változások-
tól, hiszen azok elõnyös fordulatot jelez-
nek életében. Vásárlási elképzeléseit gon-
dolja át, és halassza késõbbi idõpontra.

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

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Alkonyat - Twilight
amerikai romantikus thriller (f) (12)

Esti mesék
amerikai vígjáték (SZ) KN

Amikor megállt a Föld
amerikai sci-fi (SZ) (12)

13.15

11.00, 15.30
17.45
20.00

15.30, 17.45

20.00

2009. január 22-28-ig Közlekedési 
információk 

az M7 -es autópályáról

minden nap 
06:10, 08:35, 11:35
13:45, 15:30, 19:35

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
Nk belvárosában 600 négyzetméte-

res terület – társasház építésére is al-
kalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072

Nk belvárosában a TANDEM autóke-
reskedés bérbe kiadó vagy építési telek-
nek eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)

Szép természeti környezetben kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)

Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a  93/315-559 (6315K)

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)

Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy aknás
garázzsal, rendezett, szép, kicsi udvar-
ral eladó vagy elcserélhetõ palini csalá-
di házra értékegyeztetéssel. Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6389K)

Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-
1088 (6428K)

Hat éves, 123 m2-es családi ház
melléképületekkel 1700 m2-es parkosí-

tott udvarral Nagykanizsán az Alkot-
mány úton sürgõsen eladó. Tel.: 06-30-
9274-396 (6432K)

Suzuki Swift 1,3 GLX, 2002-es, 5
ajtós, ezüstszürke, vonóhorgos, 2010.
augusztusig mûszakival eladó. Tel.:
30/826-5706 (6429K)

170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)

Három köbméter kuglira vágott tü-
zifa házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért el-
adó. Érd.: 30/827-1966 (6405K)

Ceragem E thermo-akupresszúrás
masszázságy + hõpaplan (két hónapos)
két év garanciával eladó. Tel.: 93/314-
265 (6433K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méreg-
telenítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Természetgyógyászat, életmód ta-
nácsadás. Tel.: 70/205-2550 (6427K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, használati tárgyakat és teljes

hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)

Nk-i szórakozóhelyre pultosokat
felveszek. Érd.: 30/555-6585 (6431K)

Távirányító javítás-értékesítés,
TV szervíz, vidéki kiszállással is.
Nagykanizsa, Bajza utca 17. (Kór-
ház utca felõl) 06-30-597-1530
(6434K)

Takarítást vállalunk! Két meg-
bízható nõ takarítást vállalna há-
zaknál, lakásoknál, mûhelyekben,
akár festés, átalakítás után vagy
heti rendszerességgel. Tel.: 30/227-
3294 (6435K)

Otthon végezhetõ munkát vállal-
nék: csomagolás, dobozolás, postázás,
stb. Tel.: 30/227-3294 (6436K)

Január 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 27. 18 óra
BOLDOG LELKEK TÁNCA
Müller Péter író interaktív elõadói 
estje. Belépõdíj: 1 000 Ft

Január 28. 18 óra 
HUMÁNÖKOLÓGIAI 
SZABADEGYETEM
Az energia és a környezetvédelem 
kérdései. Elõadó: Stamler Lajos
A belépés díjtalan

Január 29. 18 óra 
Világjárók Klubja
NEPÁL 2. - ISLAND PEAK
vetített képes úti élménybeszámoló
Elõadó: Böröcz Zsolt

Január 23. 17 óra
SZÖVEG, ZENE, TÛZIJÁTÉK
Kiállítás-megnyitó Fa Ede alkotásaiból
Szervezõ: Takács László Irodalmi Kör

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása
Megtekinthetõ: 2009. január 31-ig

80 ÉV MÛVÉSZETE
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: 2009. március 1-ig

MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
Válogatás 30 év plakátmûvészetébõl
Megtekinthetõ: 
2009. január 31-ig

Január 23. 19 óra
Jazz Klub
SAMSARA EGYÜTTES
Az együttes tagjai: 
Lantos Zoltán - hegedû 
Juhász Gábor - gitár 
Szalai Péter - tabla 
Nyusztai Iván - ghatam, kanjira
Belépõdíj: 800 Ft

Január 24-25. 10 óra
CSALÁDI HÉTVÉGE
Játszóház, táncház kicsiknek, 
fõzési tanácsok, nõi torna…

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata

Január 25. 
Zalaszántói betlehem
Indulás: 8 óra Kögáz parkoló.
Érkezés: 18 óra Kögáz parkoló.
Gyalogtúra útvonala: Zalaszán-
tó - Betlehem - Sztupa - Z Be-
cse - Öreghegy - Vindornya-
szõllõsi elágazó - Vindornyalak. 
Táv: 16 km. 
Részvételi díj: 600 Ft

ÁÁllllááss 
marketing ügyintézõ szakirányú 170.000 Ft
hegesztõ szakirányú 95.000 – 110.000 Ft
víz-gázszerelõ szakirányú 100.000 Ft
elektromûszerész szakirányú 90.000 – 115.000 Ft
magasnyomású kazánfûtõ szakirányú 110.000 Ft
pályázatíró szakirányú KJT. szerint
tehergépkocsi-vezetõ szakirányú 71.500 Ft
szakács szakirányú 150.000 – 200.000 Ft
kompresszor-kezelõ szakirányú 71.500 Ft
kárpitos szakirányú 75.000 – 120.000 Ft
varró munkás szakirányú 75.000 – 100.000 Ft
pénzügyi ügyintézõ szakirányú KJT. szerint
esztergályos szakirányú 100.000 – 130.000 Ft
operátor 8. általános 80.000 – 90.000 Ft
óvónõ fõiskola KJT. szerint

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

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

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZERKESZTÉST (Word, Excel,

QuarkXPress, Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)  

NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL

VÁLLALOK 
Tel.: 30/9932-534 

„A jövõ kihívása, a jövõ szakmája = ANDRAGÓGIA”

A Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás
Fejlesztési Kar külsõ zalaegerszegi tanszékén 

ANDRAGÓGIA BA

szakot indít szeptembertõl nappali és levelezõ munkarendben, 
államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, illetve 

ANDRAGÓGIA MA

képzést levelezõ tanrendben.

Várjuk a leendõ hallgatókat nappali tagozaton, 
államilag finanszírozott felsõfokú szakképzéseinkre (OKJ) 

ifjúságsegítõ és képzési szakasszisztens szakon.

Bõvebb információ az Andragógia Információs Ponton,
és a kar honlapján - www.feek.pte.hu:

Egyed Enikõ – 30/575-52-55
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. IV. em. 402. iroda

--------------------------------------------------------------------------------------------
PEDAGÓGUSOK! Közoktatási vezetõ képzés indul. 

Érdeklõdni: 30/324-06-69

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési  Kar

Cukorbetegek
Egyesülete

Klubfoglalkozása
A Nagykanizsai Cukorbetegek

Egyesülete 
január 30-án, pénteken 

a szokott idõben, 15.30-kor
tartja klubfoglalkozását 

a Kanizsai Dorottya Kórház
tanácstermében, 

ahol a diabeteszes láb 
terápiájáról tart elõadást 

Dr. Sebestyén Miklós fõorvos.
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Elrajtoltak a városi teremlabda-
rúgó bajnokság küzdelmei a Zsig-
mondy-csarnokban, s már az elsõ
hétvégén is számos emlékezetes
meccsnek tapsolhattak (volna) az
érdeklõdõk… Sajnos azonban a
felvezetés még nem vonzott sok
szurkolót, igaz, a folyamatos
meccs-áradat miatt a teremben
nem volt kicsi amúgy sem a népsû-
rûség, hiszen a pályán lévõ együt-
teseken kívül az oldalvonal mellett
a bemelegítõknél is egyfolytában
pattogott a labda.

Idén (is) tizenhat együttes neve-
zett a tornára, s hétvégenként lesz-
nek az elkövetkezõ játéknapok,
melyeken minden nevezett játszik
valamennyi legénységgel, hogy
aztán már kieséses rendszerrel
döntsenek a finálé két résztvevõjé-
rõl. Talán így lehet kiküszöbölni
azt, hogy igazán tétnélkülivé ala-
kuljanak az utolsó fordulók. A

döntõt február 15-én bonyolítják, s
a versengésen belül is életre hívták
a vigaszkupát. A tizenhat gárda
mellett további nyolc csapat csatá-
zik az öregfiúk mezõnyében.

De vissza az elsõ alkalom törté-
néseihez, melyek alapján sokad-
szor állapítható meg, az egyérintõs
játék kicsiben rendkívül élvezetes
tud lenni – még a kívülálló számá-
ra is. Persze, adódnak olyan hely-
zetek, melyek kimaradnak, mint
például…

… Benkõ Péteré, aki a Royal ka-
pusaként merészkedett elõre a bal
oldalon az utolsó pillanatokban, a
hatos magasságában két embert is
kicselezett, jobbal az ellenfél háló-
õre mellett is elhúzta a labdát,
majd ballal szinte már az alapvo-
nalról gurított el centikkel a hosszú
oldal elõtt…

…vagy Kalinics Gáboré, aki a
Posta színeiben kissé jobbról egy

lefelé csapódó labdát vágott 9 mé-
terrõl kapásból a keresztlécre…

…esetleg Ambrus Istváné, aki -
szintén a Postából – a Fix Bomba
ellen az egyik alkalommal magát
tisztára játszva a jobb oldalon, a
hatos vonaláról ballal lõtt a jobb
alsó felé, s a labda a jobb kapufa
belsõ felérõl visszapattanva gurult
a mezõnybe.

De, hogy gól nélkül se marad-
junk, álljon itt talán a legszebb le-
írása, melyet szintén a Postából je-
gyeztek: a Fix Bombával szemben
László Roland egy védõvel a nya-
kán az alapvonaltól 10 méterre a
bal oldalon egy gyors villanás után
remekül továbbított bal külsõvel a
túloldalra, ahol a felfutó Lukács
István egybõl – miként azt monda-
ni szokás, ahogy jött – ballal 7 mé-
terrõl a léc alá vágta a labdát. S ez
a több tucatnyiból tényleg csak
egy, ami bement az elsõ két nap
során, de sok esetben a látvány
tényleg megfizethetetlen… 

Polgár László

TTeerreemmbbeenn nnaaggyy ffooccii

Gyakorlatilag bokszos évadnyi-
tónak is felfoghatjuk, hogy január
31-én a Kanizsa Box Klub hazai
környezetben fogadja a Gyõri Dó-
zsa egységét. A pláza épületében
16 órától kezdõdnek majd a küz-
delmek, s a szakvezetés kimondott
célja, hogy a szimpla tréningek
mellett üdvöskéit – nevezzük így
–, éles meccsen, pontosabban nem
a megszokott egymás közötti kesz-
tyûzéssel tartsa tûzben – tudtuk
meg Korpics Miklóstól, a bokszo-
lók trénerétõl. Kimondva-kimon-
datlanul jelenleg elsõsorban két
öklözõjük, vagyis a korcsoportos
EB-ezüstérmes, Orsola Norbert,
valamint a felnõtt magyar bajnoki
második Korpics István van a kö-
zéppontban, s mindenekelõtt e két
sportoló „felpörgetése” miatt is ke-
rül sor a gyõriek elleni összecsa-
pásra. Amúgy igyekeztek minden
korcsoportban meccset tetõ alá
hozni, vagyis tartalmas program
elé nézhetnek azok, akik január
utolsó napjának délutánján, kora
estéjén ellátogatnak a plazába.

No, s most pedig arról, hogy
miért is fontos Orsolának és Kor-
picsnak a mielõbbi kötelek közé
lépés: mindketten indulnak nem-
zetközi Bocskai-versenyen, s utá-
na sincs lazítás, hiszen rá néhány
hétre már a kaposvári nemzetközi
tornán indulhatnak, s ezek a meg-
mérettetések ilyen mivoltukból
adódóan is kiváló erõfelmérõk a
további küzdelmek elõtt.

Még a január 31-i fellépés elõtt
Korpics Istvánra vár azonban még
egy fontos jelenés, nevezetesen a
magyar felnõtt válogatott keret fi-
zikális felmérésére hivatalos…

– Január 19-én, hétfõn kaptuk
meg a hivatalos levelet arról,
hogy István a magyar felnõtt ke-
ret tagja lett – fogalmazott Kor-
pics Miklós, akibõl azért az apai
büszkeség is elõbújt ezt említve.
– Természetesen nagy az öröm a
klubunk háza táján is, vagyis
hatványozottan remekül indult
számunkra a 2009-es esztendõ.

Ehhez csupán annyit fûznénk,
hogy idén a Kanizsa Box Klub mû-
ködésének tizenötödik évébe lépett,
s ha csak a tavalyi szezont megis-
mételnék, eredményeiket tekintve,
sem panaszkodhatnának. Az egye-
sületnél azonban még többre vágy-
nak… (P.L.)

AA ggyyõõrriieekk 
eelllleenn kkeezzddiikk eell

Január 31-én a Délzalai Vízmû
SE évnyitó összejövetelt tart,
melynek keretében az elmúlt esz-
tendõt is értékelik, s a klubon belü-
li legeredményesebb úszók elis-
merésben is részesülnek majd. Mi-
vel az egyesület egyre markánsab-
ban mutatja a kanizsai úszósport
hatékonyságát, a csapat vezetõinek
lesz mit belevenni a felsorolásba

és értékelésbe. Amelyben benne
lehet még a Zuglóban rendezett, a
BVSC által szervezett verseny is,
ahol a 750 fõs összesített mezõny
keretében a dél-zalaiak közül töb-
ben remek eredményeket értek el.
Így Abay Nemes Anna három elsõ
(100 m, 200 m gyors, 200 m mell)
és egy harmadik helyet (50 m pil-
langó) szerzett. Tihanyi László há-

rom ezüstéremmel (50 m, 100 m,
200 m pillangó) lett gazdagabb.
Zámodics Márk korosztályában
200 m gyorson második, míg 50 m
gyorson harmadik lett. Trajer
Márk 50 m mellen, Zsuppán Patrí-
cia pedig 200 m háton zárt harma-
dikként.    

P.L.

NNyyiittáánnyy mméégg aa zzáárrááss jjeeggyyéébbeenn

Ugyan a Kanizsa KK-DKG
East NB I B-s férfi kosárlabda-
együttese legutóbbi, hazai fellépé-
sén 90-72-es végeredménnyel
gyõzelmet ünnepelhetett a Ce-
ragem Kozármisleny SE ellen, a
mutatott teljesítmény azonban
egyáltalán nem volt ámulatba ejtõ.
Pontosabban hullámzó játékot lát-
hatott az ezúttal gyérebb létszám-

ban jelenlévõ közönség, talán
megérezték, hogy nem lesz frene-
tikus a produktum. Kovács Nán-
dor, a kanizsaiak edzõje a mérkõ-
zés után önkritikusan elismerte,
volt ennél már jobb produkciójuk,
viszont ez is elég volt a biztos
gyõzelemhez. Ettõl függetlenül
Mihalics Zoltán, a nemrég szer-
zõdtetett bedobó elemében érezte

magát hazai oldalon, meg sem állt
20 pontig – ezzel is bizonyította,
hasznára lehet új csapatának. Ha
ehhez hozzátesszük, hogy Szabó
Balázs, a KKK tavalyi húzóembe-
re ezúttal a kispadon csak civilben
foglalt helyet (bár nem teljesen
egy poszton játszanak), felmerül-
het a kérdés, hogy õrségváltás lesz
az aktuális vendégcsapatok pa-
lánkja alatt?   

P.L.

NNeemm vvoolltt sszzéépp jjááttéékk

Nagyszabású kezdeményezés-
hez csatlakozhatnak azok, akik a
Kanizsa Futóklub által szervezett
január 25-i megmérettetésen elraj-
tolnak. A finn kezdeményezésû
Yours Truly fantázianevû viadal
tulajdonképpen körbeér az egész
Földön, s ennek lesz a kanizsai

rajthelye a kiskanizsai Szent Flóri-
án tér, ahonnan az elstartolás
kilenc órakor történik. A távok,
melyekre nevezni lehet, tíz, hu-
szonöt, valamint ötven kilométer,
melyek Kiskanizsa-Murakeresztúr
viszonylatban kerülhetnek teljesí-
tésre. A téli futásnak lesz még egy

idõpontja, azt február 22-én, va-
sárnap, négy hétre a mostani ren-
dezéshez bonyolítják a szervezõk.
Az elõzetes elképzelések szerint a
futás a résztvevõket illetõen túl-
mutat majd a megye határain.

P.L.

„„VViilláággmméérreettûû”” ffuuttááss KKaanniizzssáánn
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November elején jelent meg –
a sorban – 23. Republic lemez, a
Tiszta udvar, rendes ház. A zene-
kar szerint nem mûködik az a
dolog, hogy egy tizenkét dalos al-
bum mind a tizenkettõ szerze-
ményét eljátsszák, mert a közön-
ség azért megy a koncertre, hogy
jól érezze magát, s nem azért,
hogy az új dalokat megismerje.
Ez a koncepció úgy tûnik, na-
gyon jól mûködik, Nagykanizsán
is fergeteges hangulatot terem-
tettek, s a nézõk között voltak
olyanok is, akik az ország más
részérõl jöttek, az úgynevezett
„keménymag”, akik mindenho-
va követik a fiúkat.

A koncert elõtt Boros Csaba, a
zenekar oszlopos tagja válaszolt
lapunk kérdéseire:

– Amióta megjelent az új album,
több sajtóorgánumban is nyilat-
kozta, hogy az elmúlt tíz év leg-
jobb termése lett a Tiszta udvar,
rendes ház.

– Így van, valóban így gondolom,
és a visszajelzések is ezt igazolják.
Zeneileg, szövegileg is nagyon egy-

séges lett a lemez, nagyon jól össze-
hoztuk, és mindemellett dominálnak
azok a dalok, amelyek esetében az
emberek néhány másodpercnyi be-
lehallgatás után nem térnek át a kö-
vetkezõre, hanem inkább visszakap-
csolnak, és azt mondják, „na, ez jó,
inkább meghallgatom még egy-
szer”. Ez azért is fontos számunkra,
mert visszajelzés nekünk, hogy a mi
dalaink nem azok közé tartoznak,
amelyek néhány meghallgatás után
senki sem emlékszik már rájuk, ha-
nem évek múltán is szívesen hall-
gatják az emberek, nagyon lassan
égnek ki. Ezért mondtam, hogy az
utolsó tíz év legjobb lemeze.

– Azt mondta, legjobb. Ezt vala-
hogy el kellett érni. Mennyi munkát
fektettek ebbe az albumba?

– Tavasztól kezdtük, de nem
munkának nevezném ezt, inkább
azt mondanám, hogy feladat. Jó
feladat, mert egymást inspirálva
írtuk, hangszereltük a dalokat.
Elõfordult, hogy belenyúltunk a
másik számába, és elmondtuk a vé-
leményünket. Együtt dolgoztunk, s
habár az eredeti szerzõk minden-
hol fel vannak tüntetve a lemezen,

mégis mindegyikünknek köze volt a
másik mûvéhez, és ez nagyon jó
volt.

– Tiszta udvar, rendes ház… Mit
jelent a cím? Ha a sorok között ol-
vasunk, találunk némi politikai fel-
hangot.

– Lényegében egy nagyon szép
falusi titulus ez. Régebben, néhány
évtizede lehetett látni a feliratot a
házakon. Ha valaki megkapta a fa-
luban, vagy a városban ezt a címet,
az nagyon nagy elismerés volt, de
sokat kellett érte tenni is: a portát
rendben tartani, virágokat nevel-
getni. Amikor eszembe jutott ez a
cím, Tamás [Patai Tamás, gitár – a
szerk.] mondta, hogy neki évekkel
ezelõtt eszébe jutott. A mai viszo-
nyokat tekintve is nagy aktualitása
van ennek a kifejezésnek, ha körül-
nézünk országunkban. Magyaror-
szágnak szüksége van egy tiszta
udvarra, meg egy rendes házra…

– Az elmúlt közel húsz évben
mindenfélérõl énekeltek már, érin-
tettek sok témát. ATiszta udvar, ren-
des ház szövegei mirõl szólnak?

– Általános: szerelem, halál,
élet, egy kicsit az aktuális politika,

elrejtve a dalok mögött. Van egy
nagyon jó barátom, Gulyás Fe-
renc, akivel régebben együtt zenél-
tünk. Õ elemezte a dalainkat, s ar-
ra jutott, hogy azok örök érvényû-
ek, az általános, s azt kell, hogy
mondjam, az elkoptatott közhe-
lyekrõl, szerelemrõl, életrõl, halál-
ról szólnak. Én ezt magam nem
vettem észre, csak miután a Feri
mondta ki, és tényleg ezekrõl szól-
nak.

– A Republic azon kevés zene-
karok közé tartozik, akiket az em-
berek szeretnek, s tisztelnek is,
mégpedig azért, mert megmaradt
olyannak, ahogyan kezdte. Nem
indult el a popularizmus felé,
ugyanazt a minõségi szintet produ-
kálja, mint az elmúlt tizennyolc
évben mindig. Vajon miért történt
ez így?

– Azt hiszem, hogy csak olyan
feladatokat szerettünk volna vég-
hezvinni, ami vállalható. Tehát
egyik albumunkat sem tagadnám
meg, egyetlen dalra sem monda-
nám azt, hogy ez nem Republic-
dal. Ha a közönség úgy gondolja,
hogy mi eredetiek vagyunk, és mi-
nõségi zenét játszunk, annak mi
nagyon örülünk.

Steyer Edina
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