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Kanizsa

Biokazánházat avattak a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI Erdész
utcai tantelepén. 

Az intézmény megújuló energia-
parkja a támogatóknak köszönhetõ-
en egy újabb fejezetéhez érkezett –
mondta Bene Csaba, az intézmény
igazgatója. Két évvel ezelõtt kezdõ-
dött el az a konferenciasorozat,
amelyet a várossal közösen szerve-
zett az iskola – folytatta az igazgató. 

Az elsõ elõadó, a kanizsai szár-
mazású Járosi Márton profesz-

szor, az Energiapolitika 2000
Társulat elnöke miután megtekin-
tette a gyakorlótelepet, felaján-
lotta segítségét a beruházás ügyé-
ben. Õ közvetítette a kérést Petz
Ernõnek, a Lévai Alapítvány el-
nökének. Az alapítvány kuratóri-
uma nyolcmillió forinttal támo-
gatta az iskolát, míg az iskola a
kazánház kialakításával járult
hozzá a beruházáshoz, mely a ki-
egészítõ berendezésekkel együtt
több mint tízmillió forintba ke-
rült. 

A kazánházba kétféle kazánt te-
lepítettek; az egyik a faelgázosító, a
másik pedig a pellet kazán. Hármas
célt szolgálnak. Fûtik a hátsó mû-
helyrészeket, valamint oktatási és
kutatási célt szolgálnak. Az iskola
megújuló-energia parkjában eddig
a földhõ-, a nap és a szélenergiával
foglalkoztak, mostantól ez egészül
ki a bioenergia hasznosításával. A
szakmai elõadásokat követõen a
kazánház avatóján Cseresnyés Pé-
ter alpolgármester, Dr. Járosi Már-
ton, Dr. Petz Ernõ, és Bene Csaba
vágta át a nemzeti színû szalagot.

Bakonyi Erzsébet
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Az elmúlt majd’ három hónapban
folyamatosan dolgozott, kutatott,
mért 30-50 fõ, s végül arra az ered-

ményre jutottak, hogy Nagykanizsa
adottságai rendkívül jók, és a továb-
bi munkálatokban azt célozzák

meg, hogyan lehetne ezeket minél
jobban kihasználni. A cél: egy hasz-
nálható fejlesztési program elkészí-
tése, amely 10-15 évre elõre megha-
tározná az önkormányzat szükséges
lépéseit a fejlõdés érdekében.

Dr. Gaál Zoltán három fontos
stratégiai pillért említett: a munka-
helyteremtést, egy élhetõ város lét-
rehozását, és a város befolyási
övezetének növelését. 

Steyer Edina

KKaanniizzssaa jjöövvõõkkééppee
Lapunk hasábjain már olvashattak arról a helyzetelemzésrõl, amelyet a

Pannon Egyetem munkatársai készítettek városunkról Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából. A témában újabb sajtótá-
jékoztatóra került sor, ezúttal Cseresnyés Péter alpolgármester, Birkner Zol-
tán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Telephelyének oktatási igazgatója és
dr. Gaál Zoltán professzor beszélt a közelmúltról és a jövõbeni tervekrõl.

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Képeslapküldõ, fórum, 
és apróhirdetési 
lehetõség várja.

Kattintson rá!

wwwwww..
kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Alig élt meg két hetet az or-
szágos költségvetés, és már mó-
dosítani kell rajta. A felelõtlen és
elképzelés nélküli kormányzás
miatt nagyon nehéz helyzetbe
kerültek az emberek, és az ön-
kormányzatoknak is komoly ne-
hézségekkel kell megküzdeniük
a 2009-es évben – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyûlési képviselõ a csü-
törtök délben tartott sajtótájé-
koztatóján. 

– Az önkormányzatok óriási fele-
lõsséggel tartoznak a közigazgatási
határain belül élõ polgároknak.
Tavaly õsszel azt mondták a Fidesz
frakció tagjai, hogy tenni kell vala-
mit! Hogy mit tettünk? – Például a
múlt év végén befejeztük a beterve-
zett út- és járdafelújításokat, mely-
lyel közel hatvanmillió forint érték-
ben adtunk munkát kanizsai vállal-
kozásoknak. Év közben elfogadtunk
egy olyan munkahelyteremtõ támo-
gatást, amit ha nem is teljes összeg-
ben, de kihasználtak a kisvállalko-
zók – folytatta Cseresnyés Péter. 

Ahhoz, hogy a városban élõ em-
berek egy kicsit jobban érezzék ma-
gukat itthon, a Fidesz-frakció
egyetértésével két elõterjesztést
nyújt be a január végi közgyûlés elé
az alpolgármester. Az egyik az álta-
lános iskolás gyerekek kulturált
szórakozási lehetõségét támogatná.
Így négy elõadásból álló mozibérlet
árának ötven százalékát vállalná át
az önkormányzat. Azt is el szeret-
nék érni, hogy a mozifilmek az él-
mény, a szórakozás mellett a gyere-
kek erkölcsi épülését is szolgálja. A
másik elõterjesztés nem új ötlet, a
Kanizsa Kártyát szeretnék a 2006-
os próbálkozás után ismét felélesz-
teni, amit önkormányzati hozzájá-
rulás nélkül szinte lehetetlen mû-
ködtetni. Elõször a Kanizsai Kultu-
rális Központnál színházbérlet tá-
mogatással indulnának, majd uszo-
da- és helyijáratos autóbuszbérlet
vásárlásánál adnának kedvezményt.
Az önkormányzatnak azt is el kell
dönteni, hogy a Kanizsa Kártya
mûködtetéséhez vállalkozó munká-
ját veszi-e igénybe, vagy saját kéz-
ben tartva, a Tourinform Iroda mun-
káját és jó kapcsolatait.

B.E.

Mozibérlet-
támogatás 
és KKanizsa KKártya

A Nyugat-Dunántúli Régió
Kereskedelmi és Iparkamarái-
nak Szövetsége hatodik alkalom-
mal hirdette meg a Nyugat-Du-
nántúli Regionális Minõségi Díj
projektet. A díjakat a szövetség
gazdasági évnyitóján adták át a
Medgyaszay Házban.

A Nyugat-Dunántúli Régió Ke-
reskedelmi és Iparkamaráinak Szö-
vetsége képviselõit Gyõr-Moson-
Sopron, Vas és Zala megyébõl, Sop-
ron és Nagykanizsa Megyei Jogú
Város vállalkozóit, kamaráit, elnö-
keit és munkatársait, a régió állam-
igazgatási intézményeinek, szerve-
zeteinek vezetõit, képviselõit Mar-
ton István polgármester és Dr.
Polay József, a Nyugat-Dunántúli
Régió Kereskedelmi és Iparkamarái
Szövetségének soros elnöke, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke köszöntötte. 

Marton István polgármester be-
szédében hangsúlyozta: Örömmel
vesz részt olyan rendezvényeken,
amelyek az összefogást szimboli-
zálják, egymás jobb megismerését
szolgálják, és erõsítik a kohéziót a
gazdaságban. Azért is örül, mert
ezen a napon, ha csak pár órára, a
régió, és azon belül talán Nagyka-
nizsa is a figyelem középpontjába
kerül. Tudják, a megyék és a me-
gyei jogú városok, együtt kell hogy
mûködjenek a régió érdekében, de
továbbra is versenytársak marad-
nak amikor a régión belül erõfor-
rások felhasználásáról és fejleszté-
sekrõl van szó.

Dr. Polay József õszintén beszélt
arról, hogy a gazdasági évnyitóra ne-
héz idõszakban került sor. A válság-
ról és a kapcsolódó negatív hatások-
ról szólva kiemelte, 2009 elsõ hetei-
nek tanulsága, hogy a kormányok
Európában és a világon most ébred-
nek rózsaszín Csipkerózsika álmuk-
ból, és kétségbeesetten próbálnak
újabb és újabb intézkedéseket tenni
például Németországban, Angliában.
A világ kormányai ma már  belátják,

hogy az aranykornak vége, és egy új
gazdasági világrendet kell építeni,
csak még nem tudják hogyan. 

– A helyzet nálunk sokkal rosz-
szabb – folytatta. – Látni, az év elsõ
fele gazdasági szempontból pusztí-
tóbb lesz, mint gondoltuk. A mély re-
cesszió, a munkanélküliség erõs nö-
vekedése, a túlzott szociális kiadá-
sok, a még mindig meglevõ pazarlá-
sok visszavetik a magyar gazdasá-
got. Ebbõl csak nagyon kemény, ha-
tározott intézkedéssel lehet kilábal-
ni. Az azonban biztosnak látszik,
hogy ezek az intézkedések fájni fog-
nak. Fájdalommentes megoldás
nincs. Magyarországnak már nincs
hova hátrálnia, mögöttünk a szaka-
dék. Fel kell hívni az emberek fi-
gyelmét arra – hangsúlyozta az el-
nök –, olyan nehéz idõszak jön, ami-
lyet még nem éltek át. Át kell állni
egy olcsóbb életszínvonalra, és ha
lehet, még félre is rakni egy kicsit.
Igaz ez a vállalakozásokra is. 

Dr. Polay József elmondta azt is,
a kamara elnöksége, követve az or-
szágos példát és elnökük ez irányú
tevékenységét, az önkormányzat
számára készítettek egy intézkedé-
si csomagot, mely segítene a helyi
vállalkozásoknak abban, hogy túl-
éljék ezt a nehéz idõszakot. Bíznak
benne, olyan érdemi döntések szü-
letnek az önkormányzatban, me-
lyek segítenek a túlélésben. 

A magyar gazdaság helyzetérõl
és kitörési lehetõségeirõl Dr. Par-
ragh László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke tartott
elõadást. Véleménye szerint Ma-
gyarország nem tehet mást, mint-
hogy egy olyan gazdaságszervezé-
si utat választ, ami a kontinentális
európai modellt tükrözi. 

– De mi hogyan készülünk fel az
európai útra? Érdemi források nem
kerültek a gazdaságba. Nem készül-
tünk fel erre a folyamatra. A privati-
zációnál azt mondtuk, mindent el-
dönt a verseny, és magánmonopóliu-
mok kezére adtunk állami monopóli-
umot! Gondoljunk az energia-elosztó

hálózatra - hangsúlyozta. Amíg egy
magánmonopólium profitorientált,
addig nem lehet tõle elvárni, azt te-
gye, mint az állami monopóliumok,
hogy politikai okok miatt esetleg le-
marad a profittól. Magyarország
mérhetetlenül kiszolgáltatta magát
közgazdasági értelemben az elõzõ
idõszakban, de ugyanez érvényes a
kamarákra is. Ha Magyarország
nem szervezi meg magának a gazda-
ságát, a külsõ szereplõnek nem igé-
nye. Az az igényük, hogy minél szer-
vezetlenebb legyen, hiszen akkor leg-
könnyebb piacot szerezni. Tudomá-
sul vették, hogy mi így teszünk, és ki-
használják ellenünk. A következõ
évek kitörési eleme az lesz, hogy a
magunk érdekét magunknak kell
megvédeni.  Magyarország problé-
mái két nagy gyökéren találhatók: el-
maradt a rendszerváltás befejezése,
és valóban bejött a pénzügyi-gazda-
sági válság. A társadalmat meg kell
gyõzni a reformok szükségességérõl,
a nagy elosztórendszerek, az oktatás,
az egészségügy, a nyugdíjrendszer, a
munkanélküli ellátás, a kutatás-fej-
lesztés, az államigazgatás, valamint
az önkormányzati rendszer átalakítá-
sának szakszerû kidolgozásáról és
véghezvitelérõl.

Ezt követõen Horváth Jácint, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési ügynökség igazgatója a ré-
gió gazdaságfejlesztési terveirõl,
az Új Magyarország Fejlesztési
Tervben a Nyugat-dunántúli Ope-
ratív programról, a támogatott pro-
jektekrõl beszélt. Gérnyi Gábor, a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium fõosztályvezetõje a
Válságkezelõ és gazdaságélénkítõ
csomagot, a vissza nem térítendõ
támogatásokat ismertette. 

A program a Regionális Minõ-
ségi Díjak átadásával zárult. Nagy-
vállalkozás kategóriában a díjat a
Kanizsa Trend Kft. nyerte el, míg
kisvállalkozás kategóriában a
zalaszentgyörgyi Naste Bau Kft. A
soros elnökséget ellátó elnök az el-
nökséget jelképesen egy tollal adta
át a Vas megyei elnöknek.

B.E.

AA mmaagguunnkk éérrddeekkéétt mmaagguunnkknnaakk 
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Nem kevés azoknak az emberek-
nek a száma városunkban, akik
nem tudják kifizetni halmozódó
számláikat a közmûszolgáltatók-
nak, pedig létezik egy adósságkeze-
lõ szolgáltatás, amirõl sokan vagy
nem tudnak, vagy nem mernek lé-
péseket tenni legalább a tájékozó-
dás erejéig – mondta Cseresnyés
Péter alpolgármester, országgyûlési
képviselõ. Ezúttal is fel kívánják
hívni az érintett városlakók figyel-
mét, éljenek a lehetõséggel, keres-
sék fel a Családsegítõ Központot,
mert van egy megoldás, ami még
mindig jobb, mint egy végrehajtás-
sal járó peres eljárás.

A témáról Maronicsné Dr.
Borka Beátával, a Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztályának ve-
zetõjével és Milleder Katalinnal, a
Családsegítõ Központ adósságke-
zelési tanácsadójával beszélget-
tünk.

– Hova forduljanak elsõ lépés-

ként az érintettek – kérdeztük a
szociális osztály vezetõjét.

– Elsõ körben a Zrínyi út 51.
szám alatt, a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központnál kell ké-
relmezni, ahol megkérdezik a kü-
lönbözõ szolgáltatóktól, hogy mi-
lyen adóssággal rendelkezik az
ügyfél. Abban az esetben, ha meg-
felel a jogszabályi feltételeknek, a
kérelmét a javaslatukkal együtt a
szociális osztályhoz továbbítják.

– Milyen adósság esetén kérheti
a lakosság a szolgáltatást?

– Az adósságkezelési szolgálta-
tás egy lakhatást elõsegítõ ellátás.
Ha valakinek lakbérhátraléka van,
közös költség, közüzemi díjtartozás,
gáz-, villany-, víz- és csatornadíj,
illetve szemétszállítási díjhátralék –
sorolja az osztályvezetõ.  Ezen kívül
több feltételnek is meg kell felelnie
az ügyfélnek: Hogyha legalább hat
havi tartozása van, továbbá meg-
nézzük a jövedelmi viszonyait. A he-
lyi rendelet tartalmazza, hogy mi-

lyen lakásnagyság esetében lehet
igénybe venni a szolgáltatást. 

– Pontosan ismertetjük az ügyfél-
lel – vette át a szót Milleder Kata-
lin, a Családsegítõ Központ adós-
ságkezelési tanácsadója –, mert kü-
lönválasztjuk azt is, ha valaki tár-
sasházi többszintes, egyszintes la-
kásban, vagy családi házban él.

– Milyen jövedelemmel kell
rendelkeznie az igénylõnek? Egy
egyedülálló munkanélküli, vagy
nyugdíjas is igénybe veheti a szol-
gáltatást?

– Ha az elõírt jövedelemhatárnak
megfelel, egyedülálló személy is be
tud kerülni. Egyszemélyes háztartás
esetében a nyugdíjminimum 150
százaléka, azaz 42.750 forint a leg-
alacsonyabb kategória. A nyugdíj-
minimum 200 százalékáig, az egy
fõre jutó 57.000 forint jövedelem
esetén még beadhatják. Többszemé-
lyes háztartás esetében is a nyugdíj-
minimum 150 százalékáig lehet el-
menni, az egy fõre jutó 42.750 forint
esetében. A város lakossága számá-
ra 2006. április 1-je óta él ez a lehe-
tõség. A törvény nagyon szigorú fel-
tételeket kíván, és az adósságnak
csak egy bizonyos részét fizeti ki. 

– Ha valaki úgy érzi, hogy rá-
szorul a segítségre, milyen napo-
kon keresheti fel önt a Családsegí-
tõ Központban?

– Hétfõn és szerdán van adósság-
kezelési tanácsadás. Hétfõn délelõtt

8-12 óráig, délután 13-17 óráig.
Szerdán délelõtt 8-12-ig, délután pe-
dig 13-16 óráig. Mindenkinek jogá-
ban áll beadni a kérelmet rajtam,
mint adósságkezelési tanácsadón
keresztül. Az elsõ, feltáró jellegû be-
szélgetésen az illetõ kap egy tájékoz-
tatást, s ha jogosult a támogatásra,
behozza az általam kért igazoláso-
kat, s amikor az elsõ rezsi befizetése
megtörténik, egy elõzetes megálla-
podást kötünk vele, amivel jelzi az
adós, hogy szeretne bekerülni a szol-
gáltatásba, és innentõl kezdve már
fizetni kell a rezsiszámláit. Felvesz-
szük a szolgáltatóval, szolgáltatók-
kal a kapcsolatot, s így eltekintenek
a peres eljárástól. Ha sikeresen részt
vesz az illetõ az elõgondozáson, a
kérelmet és a javaslatot együtt bead-
juk a Polgármesteri Hivatalba, ahol
meghozzák a határozatot. A jövede-
lemviszonya alapján adósságának
ötven, vagy hetven százalékát átvál-
lalja az állam, illetve az önkormány-
zat, de a fennmaradó huszonöt, illet-
ve ötven százalékát az adósnak kell
kifizetnie egy éven belül. 

– Nagyon szigorú feltételei van-
nak az adósságkezelési szolgáltatás-
nak – összegezte Maronicsné Dr.
Borka Beáta osztályvezetõ – de
mégiscsak lehetõség az ügyfelek szá-
mára. Jöjjenek, kérelmezzék, mert
tudunk segíteni, ha õk is akarják…

B.E.
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MMeeggaallaakkuulltt aa JJoobbbbiikk hheellyyii sszzeerrvveezzeettee

A Medgyaszay Házban nagy érdeklõdés kísérte a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom helyi szervezetének megalakulását, amelyre polgá-
ri igény alapján került sor. Az alakuló ülésen részt vevõk közül tizen-
nyolc személy megalakította a nagykanizsai szervezetet, elnöknek
egyhangúlag Zakó Lászlót kérték fel.
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A keleti városrészben egy pa-
nelházas lakótelep önkormány-
zati képviselõje Horváth István,
akinek körzetéhez a Rózsa utca,
a Kazanlak körút páros oldala,
valamint a Zemplén utca által
határolt övezet tartozik. Mint
mondja: jó kis körzet az enyém,
és szeretek itt lakni, mert az embe-
rek zömét ismerem, mint ahogy a
lakók is jól ismernek, úgy is mint
a Radnóti-díjas versmondót. Hor-
váth István képviselõvel a vá-
lasztókörzetében elért eredmé-
nyekrõl és gondokról beszélge-
tünk.  

– Valójában ez egy „kisváros” a
városban…

– Igen, ez így van, hiszen a város
lakosságának körülbelül harminc
százaléka a keleti városészben la-
kik. Képviselõségem elején mind-
járt adódott egy megoldásra váró
feladat: a Rózsa és a Zemplén utca
között van egy átkötõ járda, ahova
közvilágítást kértem még 2006 no-
vemberében, ugyanis több esetben
elõfordult, hogy járókelõket támad-
tak meg, mert kivilágítatlan volt a
járda. Igaz, hogy másfél évig tar-
tott a procedúra, de végül elkészült
a közvilágítás. A következõ tenni-
való a kresz-park megújítása volt,
mert szerettem volna, hogy vissza-
kapja eredeti funkcióját. A parkot
másfél hónappal ezelõtt újjáépítet-
ték és egy mini kresz-parkot alakí-
tottak ki a területén. A korábbi par-
kot szegmensekre bontották szét és
most létesült benne egy mini kresz-
park, továbbá lesz egy kis játszótér,

ugyanis a régit a tavasz folyamán
felújítják. Azután lesz egy olyan
szegmense is a parknak, ahova pi-
henõpadokat helyeznek ki és virá-
gosítják az egész környezetet. 

– A városrészben sok kisgye-
mekes család lakik. Van elegendõ
játszótér a lakókörzetben?

– Választókörzetemben három
játszótér van, de õszintén szólva, ki-
csik ezek a  játszóterek, ráadásul az
eszközök bizony nem EU szabvá-
nyosak. Ígéretet kaptam arra, hogy
a kresz-parkban levõ játszóteret az
uniós szabványnak megfelelõen ala-
kítják át. Egy másik rendkívül fontos

célkitûzés számomra – és szeretném,
ha a ciklus végéig meg is valósulna
– a körforgalom megépítése a Heve-
si és Rózsa utcák keresztezõdésé-
ben, mivel ez egy állandósult poten-
ciális veszélyforrás! A magam ré-
szérõl mindent megteszek annak ér-
dekében, hogy ez a körforgalom
megépüljön, ugyanis itt jelzõlámpás
megoldás biztosan nem lehetséges,
mert méginkább megfogná a forgal-
mat. Azt gondolom, hogy kizárólag
a körforgalom létesítése jöhet szá-
mításba, és e véleményemmel nem
vagyok egyedül, mert Károlyi Attila
képviselõtársam ugyanezt szorgal-
mazza, – helyesebben – közösen ter-
jesztettük ezt a javaslatot a közgyû-
lés elé, és ily módon próbálunk mi-
hamarabb megoldást találni erre az
áldatlan állapotra, mielõtt végzetes
kimenetelû baleset történne a ke-
resztezõdésben. 

– Milyen gondokkal fordulnak
önhöz a városrész lakói?

– El kell, hogy mondjam: sajnos
nem keresnek meg az itt élõk gond-
jaikkal. Az elsõ három fogadóórára
még jöttek öten-hatan, de azóta hiá-
ba tartok fogadóórát, egyszerûen
nem kopogtatnak be a városrész la-
kói, pedig biztosan akadna problé-
ma, én is látom, hogy például – ha
nem is a körzetben – parkolókat kel-
lene kialakítani a házak között, mert
már nem tudnak hova állni az embe-
rek. Nincs elég parkoló, ugyanis a
garázsokat, amelyek a házak alá
épültek, nem a lakók vették meg
zömmel, hanem bérlõk járnak oda. 

– Hogyan kívánja erõsíteni az
együttmûködést a körzet lakóival?

– Ez jó kérdés: nyilván akkor tud-
nám erõsíteni, hogyha eljönnének és
elmondanák a gondjaikat a fogadó-
órámon, hiszen képviselõként értük
tevékenykedem. Minden hónap elsõ
szerdáján este hat órától tartok foga-

dóórát a Hevesi iskolában. Tudom,
hogy szûkösek a lehetõségek és na-
gyon nehéz pénzt szerezni egy-egy
dologra, például útfelújításra, de
legalább tudjak a gondokról, ame-
lyeket a közgyûlésen felvethetek,
vagy egyáltalán be tudjak menni a
felvetésekkel a polgármesteri hivatal
osztályaira, de ehhez szükség van a
körzetben lakók segítségére. Min-
denképpen szeretném azt is elérni,
hogy – mivel a Rózsa utca 18-20. kö-
zött az egyik utat lezárták és csak a
másikon van kijárás, olyan elképesz-
tõen rossz állapotban van – ezt a sza-
kaszt mindenképpen felújítsák. Sze-

retném még azt is megemlíteni, hogy
a 2005-2006-ban elvégzett útfelújítá-
sok kivitelezése – finoman fogalmaz-
va – nem a legjobban sikerült. Esõs
idõben a víz mindenütt megállt, mert
a víznyelõk felé nem volt lejtése az út-
nak. Mindezt megreklamáltam a kivi-
telezõnek és két hónappal a reklamá-
ció után kijavították ezeket a hibákat.
Ettõl függetlenül szomorúnak tartom
azt, hogy átveszünk úgy egy felújított
útszakaszt, hogy gyakorlatilag nem
nézzük meg, vajon milyen állapotban
került ismét használatba. Ilyen dol-
gokra nagyon oda kellene figyelni a
jövõben minden útfelújítás átvétele
esetén. 

– Nagyon sokszor áttekintettük
már a képviselõ úrral a városrész
problémáit – kapcsolódik a beszél-
getésbe Miklós László. – Az a ta-
pasztalatom, hogy a hivatal nem
mindig áll a helyzet magaslatán az
útfelújítások minõségi átvételében.
Legutoljára 2006 õszén volt egy kö-
rülbelül 200 milliós nagyságrendû
útfelújítás, amelybõl véleményem
szerint harminc százalék úgymond
„kidobott pénz az ablakon”, ugyan-
is a kivitelezõk hatalmas pocsolyá-
kat hagytak maguk után, vagy
például nem alakították ki a moz-
gássérült lejáratot. Kifogással él-
tünk, melyet követõen a hibák ne-
gyed részét kijavították, de a többi
azóta is ugyanúgy van – mindez a
Kazanlak, a Rózsa és a Zemplán ut-
cákra egyaránt vonatkozik. Ugyan-
akkor úgy vélem, hogy a korábbi
szegélykövek eltûntek, amelyeket a
Zemplén utcában ugyanazokon a
helyeken fel lehetett volna még
használni. Olyan átvételi szakaszo-
kat hagytak ott, ahol bokáig érõ sár
maradt, viszont átvételkor mégis
rendben találták. Errõl fotóim van-
nak, többször írtam levelet is az il-
letékeseknek, de sajnos érdemi in-

tézkedés azóta sem történt. Olyan
gond is elõfordul, hogy vízcsõtörés
után nem megfelelõen állítják hely-
re a környezetet: például 2007 má-
jusában volt egy csõtörés. Azóta –
egy-egy esõs napon – csak kerülõ-
vel tudunk bejutni a lépcsõházba,
mert bokáig érõ víz borítja a járdát.
A munkálatok során beástak a jár-
da alá, ami megsüllyedt és emiatt a
kezdõ szakaszon mintegy tíz, a vége
felé pedig  két centis víz van esõs
idõben. Egyébként jómagam 1987
óta lakom ebben a városrészben,
ahol viszonylag nyugalmas a kör-
nyék. Most már megszûnt a „kocs-

maváros” negatív jellege is: koráb-
ban sok gondot okozott az itt élõk-
nek az állandó ricsajozás és randa-
lírozás. Mindez mára már meg-
szûnt, de nagy fejlõdést sajnos nem
látok, éppen ezért nem tudok öröm-
mámorban úszni. A parkolóhelyek
zsúfoltak és mostanában az is gond,
hogy éjszakánként olasz rendszámú
kamionok parkolnak rendszeresen
a körzetben és állítólag nem talál-
ják meg a tilosban parkolókat, ho-
lott jól tudjuk, hogy Olaszország-
ban a magyarokat 370 euróra bün-
tetik tiltott helyen való parkolásért.
Ha már a környezetünkrõl van szó,
el kell mondanom, hogy a Via Kani-
zsa és a Parkfenntartó sokat tesz
azért, hogy még virágosabb és
szebb legyen a lakókörnyezetünk,
de a lakosság egy része még nem
azonosult azzal, hogy bizony kultu-
ráltabban kellene mozogni: vagyis
nem kellene a füvön parkolni, vagy
például nem kellene a cigarettavé-
get kidobni az ablakon. Nem ártana
néhány embert ilyen értelemben
„átprogramozni”. 

– Van-e valamilyen közösségi
élet a városrészben?

– A korábbi években még voltak
közkedvelt lakótelepi bajnokságok
a focipályán, de úgy látom, hogy
az utóbbi két évben már nincsenek
ilyen programok. Igaz, hogy a fia-
talok lemennek ketten-hárman fo-
cizgatni, de szervezett formában
nincs sportélet.   

– Milyennek szeretné látni lakó-
helyét a jövõben?

– Zöldebbnek, gondozottabbnak
és azt szeretném, ha az itt élõk job-
ban odafigyelnének egymásra és
lakókörnyezetükre, továbbá a vá-
rosvezetés részérõl is több törõdést
igényelnénk.   

Gelencsér Gábor

NNéémmaa ggyyeerreekknneekk…… –– aavvaaggyy llaakkóótteelleepp ggoonnddookk nnééllkküüll?? 

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009. 02.02-én 16 órakor

hétközi 
02.06-án 16 órakor
hétvégi elõadásokkal
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban
02.05-én 16 órakor

C, D, C+E
02.09-én 8 órakor

ADR (alap- és ismeretfelújító)

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! 

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
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„A nemzet élete a kultúrával
azonos, nem a politikai történé-
sekkel, melyek csak átfutnak fö-
lötte, mint a szél. A kultúra és a
nemzet azonossága az a mindene-
ken felül álló erõ, mely ellen tehe-
tetlenek a fegyverek, és mellyel
szemben értelmüket vesztik a szö-
gesdrótok.”

/Wass Albert/

1989. óta ünnepeljük január 22-
én a magyar kultúra napját annak
okán, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc e napon
tisztázta le a Himnusz szövegét
Csekén. Ez a nap lehetõség mind-
annyiunk számára, hogy feleleve-
nítsük hagyományainkat, erõsítsük
a bennünk rejlõ nemzeti tudatot, s
hogy adózzunk a kultúra minden
területének. A magyar kultúra nap-
jának hetében – s különösen 22-én
– országunk majd’ minden telepü-
lésén kulturális programok sokasá-
ga várja az embereket, koncertek,
kiállításmegnyitók, színdarabok,
emlékestek. Nagykanizsán a város
különbözõ kulturális intézményei
összefogtak, s közösen állították
össze a programokat az elmúlt hét-
re.

Õsze András születésének 100.
évfordulója és a kultúra napja al-
kalmából nyílt kiállítás a képzõ-
mûvész grafikáiból és szobraiból a
Thúry György Múzeumban.

A tárlatot Lehota M. János esz-
téta nyitotta meg, s méltatta a
mûvész alkotásait. Elmondta,
hogy a mûvészben megvolt az a
fajta szociális érzékenység,
amelynek hatására kereste a
klasszikus formákat, ezekben a
részletek másodlagosak voltak,
sokkal inkább a vonalak és a vo-
nalakban megnyilvánuló cselek-
vés, dinamika mutatkozik meg
mûveiben. Õsze András nem áb-
rázol, nem allegorikus mûvész,
nem eszméket próbál meg agyag-
ba öntve illusztrálni, hanem be-
lülrõl építkezve archetípusokat,
õstípusokat juttat kifejezésre,
amelyek mindannyiunkban közös
elemként, a kultúra építõkövei-
ként jelen vannak.

A mûvész 1909. január 14-én
született Nagykanizsán, a világ
sokféle táján megfordult, élt Ma-
gyarországon, Brazíliában, Peru-

ban, az Egyesült Államokban, ta-
nulmányúton járt többek között
Olaszországban, Bolíviában, Gö-
rögországban, Spanyolországban,
Franciaországban, Németország-
ban, Libanonban és Izraelben. 

A világ számos országának köz-
gyûjteménye mintegy 85 mûvét
õrzi. 1974-ben került kapcsolatba
a nagykanizsai Thúry György Mú-
zeummal, több alkalommal mint-
egy hetven grafikát és több mint
hetven kisplasztikát ajándékozott a
képzõmûvészeti gyûjteménynek,
melynek egy része e kiállítás alkal-
mával február végéig tekinthetõ
meg.

Minden évben bemutatja a váro-
si könyvtár saját szolgáltatásait, s
azoknak bõvülését az elõtérben el-
helyezett plakátokon. Idén – a már
meglévõ huszonnégy poszter kö-
zül – tizenhat került bemutatásra.

A megnyitón Czupi Gyula
könyvtárigazgató elmondta, hogy
a 2005-ben megjelent Halis Év-
könyv az addigi összes plakátot
tartalmazza, s maga az évkönyv is
elérhetõ a könyvtár által mûködte-
tett információ-szolgáltató honla-
pon, a nagyKAR.hu-n.

A kiállítás célja, hogy az embe-
rek megismerjék, milyen hasznos
szolgáltatásokat tudnak igénybe
venni a könyvtárban, s ezzel minél
többen kapcsolódjanak az olvasók
köréhez, ezzel növeljék általános
mûveltségüket, kiterjesszék olva-
sási szokásaikat, s egyáltalán köz-
vetlen részesei lehessenek a ma-
gyar kultúrának.

A kiállításmegnyitó elõtt a vá-
ros kulturális intézményeinek
képviselõi rövid szakmai megbe-
szélésen vettek részt, ahol arról
esett szó, hogy ezután összefogva,
közösen szervezik meg a nagyka-
nizsai programokat, egyeztetnek
egymással, valamint hogy hirde-
tik egyrészt a saját, másrészt a
többiek programjait, ezeket
együtt jelentetik meg a
nagyKAR-on, illetve az intézmé-
nyek falain falragasz formájában.
Így elviekben nem fordulhat majd
elõ, hogy egy idõpontban több in-
tézményben is szerveznek progra-
mot.

Több mint fél évszázada már,
hogy elõször meghirdették az ama-
tõr képzõmûvészeknek azt, a szá-
mukra megmutatkozási lehetõsé-
get adó kiállítást – s egyben ver-
senyt –, amelynek megyei tárlata
január 22-én nyílt meg a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ Õsze
András Galériájában.

A XX. Országos Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Tárlat Zala megyei kiál-
lítását Lehota M. János esztéta nyi-
totta meg, aki kifejtette az ’amatõr’
szó egykori, feledésbe merült je-
lentését. A szó latin eredetû, s azt
jelenti: szerelmes, szeretõ. Olvas-
mányemlékeire hivatkozva az esz-
téta hímnemû szóként jelöli meg, s
így – véleménye szerint – a kifeje-
zés a mûvészet hímsoviniszta gon-
dolkodásmódját is jelzi. Azonban
ennél sokkal erõteljesebb, mélyebb
az, amit valójában jelent: az a sze-
relmes, aki a múzsákat szereti, vi-
szont a múzsák hölgyek, nõnemû-
ek, akik az éggel kötik össze az
embert. Itt következik a paradoxon,
hisz nem csak az éggel kötik össze,
mert a szerelmes férfinak a párja a
szerelmes nõ, az amata, a terra
amata, vagyis a Földanya, maga a
natura, a természet, amelynek nõi-
ességét, nõiségét, megmûvelni, ér-
tõ kezekkel megmunkálni annyit
tesz: culto, cultare – a kultúra;
megmunkálni azért, hogy mindazt
a csodát és lehetõséget kiemelje,
kibontakoztassa, vagyis formává
alakítsa, ami benne lappang.

Dóri Éva, a Magyar Mûvelõdési
Intézet és Képzõmûvészeti Lekto-
rátus képzõmûvészeti referense
szakmai beszédében kitért a leg-
fontosabb szempontokra, amely
alapján a zsûri értékelte a beadott
pályamûveket: így kiemelten fi-
gyeltek a technikai tudásra, a kom-
pozicionális tudásra, a vizuális
szemléletmódra és természetesen
az alkotó egyéniségére, személyi-
ségére. Tanácsként elmondta a
megjelent amatõr mûvészeknek,
hogy nagyon fontos az, hogy cso-
portban is dolgozzanak, így meg-
lepõen sok mindent tanulhatnak
egymástól, s ha még egy tanár is
irányítja a csapatot, mérhetetlen
fejlõdésen mehetnek keresztül.

A háromévente megrendezésre
kerülõ megmérettetés országos tár-
latának megnyitójára május 8-án
Budapesten kerül sor a Vajdahu-
nyad várában, amelyen biztosan ki
lesznek állítva annak a három zala-
egerszegi, és egy keszthelyi mû-

vésznek az alkotásai, akik most a
Zala megyei tárlatról oklevéllel tér-
hettek haza. A többi résztvevõ em-
léklapot kapott, köztük öt nagyka-
nizsai alkotó is, akik mindannyian
festménnyel neveztek: Bóha Lász-
lóné, Csetey Mária, Horváth Lász-
lóné, Munkácsi Zsolt és Németh
Lászlóné. Negyvenhat alkotó ösz-
szesen 146 pályamunkát adott le a
Zala megyei fordulóra, melybõl a
zsûri 74-et tartott érdemesnek arra,
hogy a nagykanizsai tárlaton be-
mutatásra kerüljenek. Az alkotáso-
kat február 12-ig tekinthetik meg.

A népmûvészet jegyében telt a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház Magyar Kultúra Napi megem-
lékezése, amelyen minden korosz-
tály képviseltette magát.

A jelenlevõket Marton István
polgármester, valamint Kámánné
Szép Terézia, az intézmény vezetõ-
je köszöntötte. Mindketten kiemel-
ték, hogy a Magyar Kultúra napján
különösen fontos felhívni a figyel-
met azokra az értékekre, amelye-
ket évszázadok viharait átvészelve
sikerült mégis megtartanunk. Eze-
ket az értékeket õriznünk kell, s to-
vábbadni az utánunk következõ
generációknak. Marton István pol-
gármester még azt is hozzátette,
hogy szerinte az is megérzi az ün-
nep lényegét, aki leemel egy köny-
vet a polcról nagyjainktól, Arany-
tól, Petõfitõl, Kosztolányitól, vagy
otthonában felcsendül Bartók vagy
Kodály  egy-egy ismert dallama.

Az esten hét fellépõ bizonyította,
hogy a népmûvészet még egyáltalán
nincs kihalófélben, s bizony a legki-
sebb gyerekek is megmutatták,
hogy mennyire élvezik a néptáncot,
a népzenét. A Pántlika Néptánc cso-
port egy palotást adott elõ, õket a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola népzene sza-
kos növendékei követték. A Kodály
Zoltán Énekkar népdalokat adott
elõ, majd a jelenlevõk Gazda Zol-
tántól Móra Ferenc A hegedû címû
versét hallhatták. A Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola 4. osztályos népdalcsoportja
után a Mamik Hagyományõrzõ Dal-
kör zárta a produkciók sorát.

(Az eseményekrõl készült képein-
ket honlapunk galériájában tekint-
hetik meg - www.kanizsaujsag.hu)

S.E.

AA mmaaggyyaarr kkuullttúúrraa nnaappjjaa

„„TTeelljjeess öörröömm””

AA HHaalliiss IIssttvváánn VVáárroossii
KKöönnyyvvttáárr sszzoollggáállttaattáássaaiitt
bbeemmuuttaattóó kkiiáállllííttááss

AAmmaattõõrr AArrttiiuumm

AA MMaaggyyaarr KKuullttúúrraa
NNaappjjaa aa NNééppmmûûvvéésszzeett
nneevvéébbeenn
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Ügyintézõ: Gerencsér M. Szám: 6 / 382/ 2009. Tárgy: Értesítés az eljárás
felfüggesztésérõl

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
6/382/2009. számú – Nagykanizsa, 02054. hrsz. alatti ingatlanon a tehenészeti
telep bõvítésének, korszerûsítésének engedélyezésére irányuló – építéshatósá-
gi ügyben az eljárást felfüggesztette. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül hatá-
ros ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, a további ügyfeleket
a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. január 16-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:  6/382/2008., tárgya: bejelentés
tudomásul vétele. 

A kérelmezõ ügyfél neve: Miklósfai Mezõgazdasági Termelõ Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt., 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.

A kérelemmel érintett ingatlan, valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok, védelmi övezettel érintett ingatlanok (hatáste-
rület): Nagykanizsa 02054. hrsz., 02048, hrsz., 02047 hrsz., 02046 hrsz.,
02045 hrsz., 02055/3 hrsz., 02051 hrsz., 02057/1. hrsz., 02055/2. hrsz.,
02055/4. hrsz., 02058. hrsz., 02043/2. hrsz., 02053/1. hrsz., 02053/2. hrsz.,
02034/44. hrsz., 02034/26-44. hrsz., 02029. hrsz., 02020. hrsz., 02057/1. hrsz.,
02148/1-6. hrsz.,  02148/7-8. hrsz., 02059. hrsz. alatti ingatlanok. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az ügy iratanyaga a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekint-
hetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szer-
da: 8-12, 13-17, péntek: 8-12. 

A Ket. 98 §. (3) bekezdése kimondja: "Az eljárást felfüggesztõ, az eljá-
rást megszüntetõ, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az eljárási
bírságot kiszabó, valamint a költség összegének megállapítása és a költség-
viselés tárgyában hozott elsõfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek van
helye."

Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetõségét döntésében
az alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtõl számí-
tott 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban be-
nyújtandó 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet
élni."

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

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//338822//22000099..
Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6/61-2/2009. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról

a Nagykanizsa, Hevesi u. 1. sz. alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabálya-
iról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3)
bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Jegyzõje a 6/61/2009. (6/2336/2008.) számú Nagy-
kanizsa, Hevesi u. 1. szám alatti 3070/18. hrsz-ú ingatlanon meglévõ
épületben az E lépcsõház földszint 2. számú, 3070/18/A/60. hrsz-mal
jelölt lakásból kialakított fodrászszalon építéshatósági ügyében a be-
nyújtott használatbavételi engedély kérelmet elbírálta és döntését
meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogo-
sultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdet-
ményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbi-
ak szerint.

A hirdetmény 2009. január 20-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:  6/61/2009., (6/2336/2008.), tár-
gya: használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Törõ Csaba, Nagy-
kanizsa, Erkel Ferenc u. 7.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3070/18. hrsz-ú
ingatlan, valamint a 3074. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági 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, pén-
tek: 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 Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kiren-
deltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet él-
ni.

Nagykanizsa, 2009. január 19.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//338822//22000099..

A Kanizsa Dorottya Kórház 
nyilvános versenytárgyaláson 

bérleti formában, 4 év határozott idõtartamû üzemeltetésre 
kiadja a kórház területén mûködõ büfét 

berendezési tárgyaival együtt.

A kikiáltási ár: 100.000 Ft + áfa. A licitlépcsõ mértéke: 2.000 Ft
A nyilvános versenytárgyalás helye: 

Kanizsa Dorottya Kórház 6-os számú épület tanácsterme
A versenytárgyalás ideje: 2009. február 16-án 10 óra

A versenytárgyalás részvételi feltétele: 
90 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak nincs adó- 

és járuléktartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbírósági bejegyzés
kivonatával igazolnia kell a büféüzemeltetés jogosultságát, 

100.000 Ft letétbehelyezése a kórház pénztárába.

A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele: 3 havi díj letétbe helyezése a kórház
pénztárába. A bérleti szerzõdés megkötésére 2009. február 23-ig kerül sor.

Bõvebb felvilágosítás: Tóthné Csillag Gyöngyi gazdasági igazgató
(93/502-091) ad.

Kanizsai Dorottya Kórház 
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Tel.: 93/502-092, Fax: 93/502-064
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu

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
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Balogh László a 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.lasz-
lo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO lottózó-
ban (Kinizsi u. 95.).

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca
lakói) önkormányzati képviselõje 2009. február 4-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig
fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18
órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát
a palini új Általános Iskolában.

Dr. Csákai Iván az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2009.
február 3-án (kedden) 18 órakor fogadóórát tart a Péterfy Sándor Általános Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart 2009. február 4-én (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában. 

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2009. január 30-án (pén-
teken) 16 órától a dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban. 

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai kiren-
deltség épületében.

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

û

Ügyintézõ: Junger M. Szám: 6/440-2/2009. Tárgy: Értesítés döntéshozatal-
ról a Nagykanizsa, Csengery u. 2. 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
6/440/2009. (6/319/2008.) számú Nagykanizsa, Csengery u. 2. szám alatti
1942. hrsz-ú ingatlanon meglévõ épület padlásterében található bázisállomá-
son tervezett antennabõvítés építéshatósági ügyében a benyújtott építés-beje-
lentés 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 20-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. Az eljáró hatóság
megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16., ügyszáma:  6/440/2009., (6/319/2008.), tárgya: építés-bejelentés.

A kérelmezõ ügyfél neve: Magyar Telecom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üz-
letág 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1942. hrsz-ú in-
gatlan, valamint az 1943/4. és 1943/1. 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, 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 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 19.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//444400//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 2008. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B&H Régió Bt-vel
módosítatja.

A tervezési területet a város alábbi területei képezik
1. Petõfi u. - Balatoni u. - Hevesi u. - Rózsa u. - Platán sor - Eötvös tér által

határolt tömb szabályozásának módosítása.
2. Belterületi határ - 4190 hrsz-ú út - Magvetõ u. - Alkotmány u. - 4120

hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának
módosítása.

3. Belterületi határ - 4279 hrsz-ú út - Kalász u. által határolt tömb szabályozásá-
nak módosítása

4. M7 autópálya - Szombathelyi vasútvonal - 7. sz. fõút - Kemping út észa-
ki folytatása által határolt tömb szabályozásának módosítása.

5. Sörgyár u. - belterületi határ - Csengery út által határolt tömb szabály-
ozásának módosítása.

6. 61. fõút - Nagybagolai út - övezeti határ által határolt tömb szabály-
ozásának módosítása

7. Arany János utca - Báthory utca - Vásár utca - Kalmár utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása.

8. Péterfai árok - Pásztor utca nyugati irányú meghosszabbításában lévõ
kerékpárút - Alsó Szabadhegyi utca - Patak utca nyugati irányú meghosszab-
bításában lévõ kerékpárút által határolt tömb szabályozásának módosítása.

9. Bajcsy-Zsilinszky u. - belterületi határvonal által határol tömb (az úttól
délre fekvõ 0313/4, 0313/5 és 0313/9 hrsz-ú ingatlanok) szabályozásának
módosítása.

10. Belus J. u. - Halvax u. - Gábor Á. u. - Petõfi S. u. - Dózsa Gy. u. - Virág B.
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.

11. 0447 hrsz-ú ipari vasút - 4388 út - 0440/5 út - 0437/1 út - szombathelyi
vasútvonal által határol tömb szabályozásának módosítása.

12. HÉSZ 4.§ kiegészítése - külsõ homlokzati megjelenés szabályozása.
13. HÉSZ - a bányászati tevékenységgel kapcsolatos telekalakítás szabályozása
14. Magyar u. - Arany u. - Május 1. u. - Rákóczi u. - Árpád utcák által határolt

tömb szabályozásának módosítása
15. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (35/2 hrsz)
16. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (31/11 hrsz)
17. Kalmár u. - 79 hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal - belterületi határ által

határolt tömb szabályozásának módosítása
18. Fõ u. - Sugár u. - Rozgonyi u. - Erzsébet tér által határolt tömb szabály-

ozásának módosítása
19. Kisberki u. és Honvéd utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
20. Garay u. - Vámház u. - Raktárház u. - Magyar u. - Ûrhajós u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása
21. Kiskanizsa - Haladás u. - Principális-csatorna - belterületi határ - Fenyo

utcai árok által határolt tömb szabályozásának módosítása
22. Kiskanizsa - Mánta-patak védotávolságának csökkentése (5066/8hrsz

építési telek érintettsége)
23. Kiskanizsa - Az 5562. hrsz. út - Gördövényi-árok közti tömb szabályozásá-

nak módosítása
24. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Homokkomáromi u. - Cigány u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása
25. Kiskanizsa - Templom téri tömb szabályozásának módosítása
26. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Szent Rókus u. - 5034. Hrsz-ú tervezett út -

Principáliscsatorna által határolt tömb szabályozásának módosítása
27. Kiskanizsa - Hunyadi téri tömb szabályozásának módosítása
28. Péterfai u. - Szabadhegyi kerékpárút - Péterfai-árok - 037/2 hrsz-ú út - Lak-

tanya u. által határolt tömb szabályozásának módosítása
29. Miklósfa - Kápolna tér tömbjének szabályozása
30. Miklósfa - Iskola u. - Miklósfai u. - belterületi határ által határolt tömb

szabályozásának módosítása
31. HÉSZ 2. § (12) f) pontban szereplo bányaterületek építést korlátozó eloírá-

sainak módosítása
32. HÉSZ 2. § (4) bekezdés eloírásának kiegészítése
33. Utcai építési vonal eloírásainak meghatározása
34. Kórház u. - Teleki u. - Péterfai-árok - budapesti vasútvonal által határolt

tömbök (Katonarét városrész) szabályozásának felülvizsgálata
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelem-

mel 2009. február 28-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levél-
ben jelezhetik.

Városi Fõépítész Nagykanizsa

NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvvee 
ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaattaa

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Király u. 47.  Telefon/fax: 93/326-323
Internet: www.kanizsaterseg.hu ; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu
Iktsz: 36/2009
Tárgy: állásfoglalás megküldése 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
1364

Tisztelt Közgyûlés !

A helyi sajtóban ismét újabb információk jelentek meg a Bajza utca 2. szám
alatti ingatlan megvásárlása kapcsán a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesterére vonatkozó ügyészségi vizsgálatokról, ebben többször elhangzott
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának a neve is, ezért a Társulási
Tanács szükségesnek érzi az alábbi állásfoglalásban véleményét kinyilvánítani.  

Már a vizsgálat elindítása is megdöbbentette a Társulás polgármestereit,
amelyet alátámaszt – ahogy a tudósításokból kitûnik – hogy elmarasztalásra
okot adó tény vagy bûncselekmény elkövetésének gyanúja sem merült fel a Za-
la Megyei Fõügyészség szerint.

A Társulás polgármesterei nem tartják elfogadhatónak, hogy a Társulás adás-
vételi ügyét – amely egyébként a közvélemény számára teljesen nyitott és meg-
ismerhetõ – teljesen indokolatlanul fegyelmi eljárás alapjául kívánták felhasz-
nálni. Méltánytalannak tartjuk, a Város Polgármesterével – egyben a Nagyka-
nizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnökével – szemben kezdeményezett fe-
gyelmi ügyet, fõként amiatt, hogy ebben a közvélemény számára negatív kö-
vetkeztetés levonására alkalmas módon többször visszatérõen szerepel a Nagy-
kanizsai Kistérség Többcélú Társulásának neve is. Az Elnök jogszerûen cse-
lekedett, amikor kezdeményezte – a felújítás érdekében – a terület megosztását
és az építészeti örökség helyi védelmérõl való rendelet módosítását.

A Társulás polgármesterei rendkívüli módon sajnálják, hogy egyesek politi-
kai ügyként kezelik és összezavarják a dolgokat, teljesen megalapozatlanul még
a Kistérségi Társulás önállóan meghozott saját döntéseit is kifogásolják, figyel-
men kívül hagyva a tényleges helyzetet. Nem tartjuk kívánatosnak a Társulás
jogszerû döntéseinek összekeverését a város mûködésével kapcsolatos dönté-
sekkel, fõként azért, mert ezek a város lakosságának érdekeivel is egybeesnek.

A Társulást a sokrétû együttmûködés, a politikai nézetektõl mentes, a közös-
ségi érdekeket és a 27 település közös érdekét messzemenõen figyelembe vevõ
tevékenység jellemzi. A Társulás az itt élõ emberekért, azok jólétéért és boldo-
gulásáért dolgozik, lehetõségei szerint igyekszik minél több pénzforrást, támo-
gatást megszerezni.   

A tagtelepülési polgármesterek kivétel nélkül egyhangúlag jónak ítélték az
ingatlan vétel kezdeményezését, a társulási saját vagyon növelése, a különbözõ
pályázati pénzforrások elérése és bonyolítása szempontjából. 

Ezzel összefüggésben fontosnak tartjuk a közvéleményt tájékoztatni arról,
hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Bajza utca 2. szám alatti
ingatlant jogszerûen vásárolta meg és az évek során lepusztult gyermekintéz-
ményt eredeti szépségében kívánja helyreállítani és a környezetét megújítani.  

Ennek érdekében azonnal munkához látott, felújítási pályázatot állított össze
és ezekre a célokra már 18 millió Ft támogatást elnyert a Regionális Fejleszté-
si Tanácstól és más európai uniós forrásokat is pályáz a további fejlesztési prog-
ramok megvalósítása érdekében.

A Társulást létrehozó és fenntartó valamennyi önkormányzat számára hasz-
nosul az ingatlanfejlesztés, de legfõképpen Nagykanizsa város számára fog
megújulni a megvalósítani kívánt fejlesztések következtében. A vagyon,
amellyel gyarapodott a Társulás, több mint 76 %-ban a városé, és a meg-
kezdett fejlesztés is a város területén valósul meg. 

A települések felelõs vezetõi tudatában vannak annak, hogy a térség lakos-
sága, vállalkozói, civil szervezetei egy központosított helyen tudnak fontos in-
formációkhoz jutni számos pályázati, támogatási ügyben.

Fontosnak tartjuk megköszönni Marton István polgármester úrnak,
hogy a város képviseletében felismerte ennek az ügynek a jelentõségét és
döntéseivel állandóan támogatta illetve támogatja a térséggel közös érdek
megvalósításának ügyét.

Javasoljuk a Város Közgyûlésének a fentiek figyelembe vételével vonja
vissza a fegyelmi eljárásban hozott megrovás fegyelmi büntetést.   

Nagykanizsa, 2009. január 26.
A Társulási Tanács képviseletében

Dr. Surdi Krisztina
általános elnökhelyettes
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Szita Károly, Somogyország
fõvárosának polgármestere, volt
országgyûlési képviselõ azért
mondott le mandátumáról, mert
városa érdekeit elõbbre valónak
tatotta. Polgármestersége alatt
láthatóan fellendült és megszé-
pült a város. Miközben minden-
ki naponta nyafog azért, mert
nincs lehetõség lakásépítésre,
addig Kaposváron a képviselõ-
testület 1,2 milliárd forintot sza-
vazott meg erre. Tettek városa a
szavak városa helyett. Széchenyi
István büszke lenne erre.

– Miben rejlik annak titka, hogy
az országosan ellenzékben lévõ
párt képviselõjeként, jelentõs kor-
mányzati ellenszélben is sikeres-
nek tekinthetõ a polgármesteri te-
vékenysége?

– 1990 óta vagyok önkormány-
zati képviselõ, mi több négy éven
keresztül alpolgármesterként
szolgáltam szeretett városomat.
Nyugodtan mondhatom, hogy Ka-
posvár, ez a számomra és az itt la-
kók számára szinte elhagyhatat-
lan város egy igazi, Magyarorszá-
gon talán ismeretlen nagy család-
ként mûködik, él és dolgozik.
Remek közösség. Szerénytelenség
vádja nélkül – és a kaposváriak
igenlése mellett – mondhatom:
országot építünk városunkban.
Ebben a jelenlegi kormányzat
nem segít, de vagyunk annyira
erõsek – a förtelmes gazdasági
megszorítások ellenére –, hogy ezt
megtegyük. És meg is fogjuk ten-
ni! 2008-ban senki nem tervezett
recesszióval, mi azért – a kor-
mányzati mismásolások ellenére –
kidolgoztunk egy 5 pontos, a kis-
és középvállalkozásokat segítõ

csomagot. Ez rendkívül fontos a
helyi munkaerõpiac végett is, hi-
szen kaposváriak adhatnak mun-
kát kaposváriaknak.

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

– Dolgozni kell! Ha van munka,
akkor 4100 kisvállalkozóval te-
szünk jót. Hogy mire gondolok?
Például arra, hogy hazánkban el-
sõként elengedjük nekik az ipar-
ûzési adót. Többet ér a magas fog-
lalkoztatottság, mint az a pár mil-
liós bevétel.

– Ez nem nehezíti az önkor-
mányzat mûködését? Ráadásul a
multiknál, az ipari parkban mûkö-

dõ cégekben szívhatják a fogukat.
– A nagyoknak, vagy ahogyan

Ön fogalmazott, a multinacionális
cégeknek felkínáltuk az átüteme-
zési lehetõséget. Ezzel az él, aki
akar. Mindezek mellett az önkor-
mányzat létrehozott egy 60 millió
forintos munkahelyteremtõ alapot.
De ami még ennél is fontosabb!
Megelõzve a kormányt és más ön-
kormányzatokat, bevezettük az
adócsökkentést. Mindemellett elõ-
rehoztuk a 12 milliárd (azaz tizen-
két milliárd) forint értékû beruhá-
zásokat, építéseket. Ez azért fon-
tos, hogy a helybéli vállalkozók is
lássák: nem félünk. Kaposvár ed-
dig is dinamikusan fejlõdött, de,
ha a helybéli vállalkozók, multina-
cionális cégek azt érzik, hogy a
gazdasági világválság – ami
amúgy a magyar kormány kataszt-
rofális teljesítménye miatt „gyûrû-
zött be” ennyire hozzánk – követ-
keztében reménytelen a helyzetük,
akkor utat, járható utat kell mutat-
ni nekik. Hiszem, hogy minden ön-
kormányzatnak – lehetõség sze-
rinti anyagi helyzetüknek megfele-
lõen – példát tudunk mutatni.
Most ugyanis nem lehet mást csi-
nálni, mint a „legjobb védekezés a
támadás” elvét vallva, nem fej-
vesztve, de tényleg elõre kell nézni
és cselekedni.

– Kaposvárnak a történelmi
múltja, vagy inkább a jelen ered-
ményei jelentik az erejét? Ezt már
csak azért is kérdezem, mert ritka
az olyan megyeszékhely, ahonnan
csak egy hajnali IC vonat közleke-
dik a fõvárosba, de mégis szépen
prosperál. Mi a titok?

– Nincs semmilyen titok. Múltja
és jelene egyaránt hozzájárul az
eredményekhez. Tulajdonképpen a

lokálpatrióta polgárok garantálják
a sikereit, de azt is be kell ismer-
nem, hogy kicsit szunnyadónak ér-
zem most a várost. 2002 óta folya-
matosan tûnik el a jókedv, a biza-
kodás. Ideje lenne egy polgári kor-
mányt az ország élén látni, hiszen
akkor visszatérhet a pezsgés, a mo-
soly.

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

– Elnézést kell kérnem, de két-
szer kell ugyanazt a számot mon-
danom. Hála Istennek! 1,2 milli-
árd forintot fordíthattunk lakásépí-
tésre, és szintén ennyit, azaz 1,2
milliárdot útfelújításra. És nem fe-
neketlen kútba öntöttük a pénzt,
hanem érdemi, a kaposváriak kom-
fortérzetét, életviszonyait javító in-
tézkedéseket hoztunk. Ebben pár-
tom, a Fidesz-frakció maximálisan
egyetértett. És külön öröm szá-
momra, hogy a volt miniszterel-
nök, pártom elnöke, Orbán Viktor
is több nyilatkozatában pozitívan
említette a kaposvári példát. De
beszélhetünk az Európai Uniós pá-
lyázatokról is. Kezdjük sorjában.
Jó?

– Jó.
– Itt a gyógyfürdõ, nagy volume-

nû, folyamatos bõvítése, csinosítá-
sa. Vagy a Belváros felújítása.

– És a fiatalok? Mégis csak a jö-
võ nemzedékének építjük orszá-
gunkat.

– Örülök, hogy szóba hozta, bár
ezzel akartam folytatni… Létrejött
az Ifjúsági Alkotó Központ, amely
egyben a kultúra mecenatúrája,
másrészt a fiatalok önmegvalósítá-
si lehetõsége. De a gyerekekre is
gondoltunk, hiszen szintén EU-s
forrásból hozzuk létre a Játékpar-
kot. Ezek után csak nem mondja,
hogy családellenes Kaposvár?

– Eszembe sem jutott. Ugyanak-
kor a Játékpark nem kifizetõdõ. Mi

a helyzet a jelentõs területû ipari
parkkal? Onnan csak befolyik né-
hány forint.

– Be. Ugyanakkor korábban
már említettem, hogy a nagy cégek
átütemezhetik a fizetési kötelezett-
ségeiket. Ugyanakkor azt sem ta-
gadom, hogy a mintegy 40 hektárt
magába foglaló iparterület közmû-
vesítésére szintén az Európai Unió
pályázatait próbáljuk igénybe ven-
ni.

– És az egyetem? Eltartják,
fenntartják, vagy használják?

– Utóbbi. A Kaposvári Egye-
tem élelmiszeripari szakának
technológiáit törekszünk átvenni,
de ami még ennél is fontosabb,
hogy az egészséges táplálkozás
ügyében folyamatosan konzultá-
lunk, egyeztetünk arról, hogy
mindezek gyártását miként tudjuk
megvalósítani. Ráadásul az el-
múlt évtizedben, fõként a 2006-os
akkreditáció az egyetem „A” mi-
nõsítésével zárult. Az értékelés
hangsúlyozta az intézmény dina-
mikus fejlõdését, tevékenységé-
nek több tudományterületre törté-
nõ kiszélesítését. És a technikai

feltételeket, a karok közötti
együttmûködést is kiválónak mi-
nõsítették. Ezzel párhuzamosan
egyre több fiatal kerül a városba,
többen itt szándékoznak letele-
pedni, így a jelenlegi 66.827 la-
kos száma tovább gyarapodhat,
ami a mai demográfiai helyzet-
ben kulcsfontosságú.

– A turisztika milyen befolyással
van a város gazdasági életére?

– Hosszú távú stratégiánkban
rendkívül jelentõs és fontos, de –
és ezt kicsit szemlesütve mondom –
ezt most még nem mondhatom el.
Ha jövõre is megkeres, akkor biz-
tosan optimistább leszek.

K.V.

KKaappoossvváárr,, aa ssiikkeerrvváárrooss
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Egyre jobban közeledik a fel-
sõoktatási jelentkezés határide-
je, s bizony megkezdõdött a nyílt
napok szezonja is. Az egyetemek
megpróbálják a legtehetsége-
sebb, legokosabb, legszorgalma-
sabb diákokat „megszerezni”, s
teszik mindezt azzal, hogy be-
mutatják a legkülönfélébb lehe-
tõségeket, amelyekkel a diákok
élni tudnak majd a felvétel után:
színesebbnél színesebb szakok,
ösztöndíj, külföldi tanulmány-
utak, kollégiumok, sportolás, di-
ákélet… Városunk egyetemi
kampuszán közösen mutatko-
zott be a Pannon Egyetem há-
rom képzési helye: a veszprémi,
a keszthelyi és a nagykanizsai.

Személyes ismeretségen alapul a
hallgatók és az oktatók kapcsolata,
ez utóbbiak is mindenkit név szerint
ismernek – emelte ki dr. Gaál Zol-
tán, az egykori rektor, aki elsõként
köszöntötte a diáksereget, s néhány
mondatban bemutatta az intéz-
ményt. Elmondása szerint kiváló
professzorai vannak a Pannon Egye-
temnek, s mindemellett nem egy
tandíjbeszedõ helyrõl van szó, ha-
nem egy minõségi oktatást nyújtó,

régi hagyományokkal rendelkezõ, s
a hallgatóknak mozgásteret biztosító
felsõoktatási létesítményrõl.

A köszöntõ után hat különbözõ
karról érkeztek tanárok, diákok
egyaránt, hogy elmondják a leendõ
egyetemistáknak, miért érdemes
éppen hozzájuk jelentkezni.

A keszthelyi Georgikon Kart
Nagy Sándor mutatta be, aki el-
mondta, hogy hagyományosan egy
agrárképzõ intézményrõl van szó, de
az évek során más területek is társul-
tak, úgy mint a természetvédelem,
az informatika, a turizmus-vendég-
látás. Fontosnak tartotta kiemelni,
hogy a tanulás mellett különféle
sportolási lehetõségek várnak a diá-
kokra, s azt is, hogy minden elsõs
kap kollégiumi elhelyezést.

Elismertség – ez volt a kulcsszó
a Mérnöki Kar Gadár László általi
ismertetésében. A visszajelzések
alapján ugyanis az ott végzettek
nagy elismerésnek örvendenek az
iparban, jó képzettségû emberek
kerülnek ki a nagyvilágba innen.
Legjobb példa erre Mosonyi György,
a MOL vezérigazgatója, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara alel-
nöke. A Mérnöki Kar mind 2007-
ben, mind 2008-ban a mûszaki fel-
sõoktatás ranglistáján a harmadik
helyet szerezte meg.

Színháztörténeti szakirányt az
országban egyedülállóan csak a
Pannon Egyetem Modern Filológi-
ai és Társadalomtudományi Karán
(volt Bölcsészettudományi Kar – a
szerk.) lehet választani. Nyolc
alapszakkal és különbözõ szakirá-
nyokkal vár mindenkit – mondta el
Janni Anikó, a kar hallgatója.

Barsi Gábor, a Mûszaki Kar
képviseletében arra tért ki, hogy a
hallgatók is részt vesznek a kutatá-
si munkában, s ez óriási lehetõség
számukra nem csak a felsõoktatás-
ban, hanem a továbblépéshez is
hozzásegíti õket.

Dr. Gaál Zoltán a Gazdaságtudo-
mányi Kar színvonalas oktatását a
szervezeti egység kategóriában el-
nyert Felsõoktatási Minõségi Díjjal
bizonyította, amelyet elhozott magá-
val Nagykanizsára, s megmutatta az
ifjúságnak. Farkas Pál, akit 2008-ban
a HVG és a Jobline internetes portál
az elsõ, négy hétig tartó karrierverse-
nyén a szakmai zsûri az év legsikere-
sebb pályakezdõ fiataljának válasz-
tott, szintén a GTK-n végzett, mû-

szaki menedzser szakon. A profesz-
szor szerint, aki ezen a szakon diplo-
mázik, annak egyetlen étteremben
sem kell az étlap jobb oldalát für-
késznie, csak választani a balról.

Az oktatók hisznek abban, hogy
minõség nélkül nincs jövõ – kezdte el
beszédét Birkner Zoltán, a Nagykani-
zsai Telephely oktatási igazgatója. A
Pannon Egyetem három helyszíne ki-
váló lehetõségeket nyújt – annak, aki
él vele. A kanizsai paletta kínálata a
következõ: turizmus-vendéglátás
(Ba) és mérnök informatikus (Bsc)
mint alapszakok. Másoddiplomás
képzések: projektmenedzser / projekt-
menedzsment szakértõ és innovációs-
folyamat szervezõ. A hét felsõfokú
szakképzés pedig a következõ: ide-
genforgalmi szakmenedzser, számvi-
teli szakügyintézõ, banki szakügyin-
tézõ, mûszaki informatikai mérnök-
asszisztens, logisztikai mûszaki mér-
nökasszisztens, mechatronikai mér-
nökasszisztens, gépipari mérnökasz-
szisztens. Ezeknek a folytatása pedig
Ba, illetve Bsc szinten Nagykanizsán
vagy Keszthelyen lehetséges. Az
igazgató még hozzátette, a PEN-en
minden diák kap kollégiumot.

Steyer Edina
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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 

VVáállaasszzttááss eellõõtttt aa kköözzééppiisskkoolláássookk
NNyyíílltt nnaapp aa PPEENN-eenn

ISMÉT PIAR-SULI-MURI – iskolások gondoskodnak az ovisok
jó hangulatáról. Február 7-én, szombaton 9.30-tól zene-bona, álarc-
készítés, szeretetvendégség, ugri-bugri manócskák és más farsangi
meglepetések várják az iskolába készülõ nagycsoportosokat a Sugár
út 11-13. alatt. Míg a kicsik szórakoznak, szüleik 10.30-tól igazgató
atya tájékoztatóját hallgathatják meg és találkozhatnak a leendõ elsõs
tanító nénikkel.
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– A kanizsai évek után egy nagy
szünet következett. 

– Több mint húsz évig, ‘78-tól
2001-ig Szegeden éltem. Felvettek a
JATE magyar-történelem szakára,
és ott is maradtam. Elvégeztem egy
harmadik tudósszakot, az alta-
jisztikát. 1985 szeptemberétõl az
Altajisztikai Tanszéken voltam kuta-
tó. ‘94-tõl a Középkori Egyetemes
Történeti Tanszéken tanítottam kö-
zépkori történelmet. Tulajdonkép-
pen a magyar érdeklõdésbõl, egy
nagyon erõs nyelvészeti alapból,
amit Takács László meghatározott,
a történelem irányába indultam.

– Mivel foglalkozott az alta-
jisztikai tanszéken?

– Tulajdonképpen az egész egy 8-
9. századi rovásírásos, kínai és arab
írásos történeti szövegnek a kom-
mentálásával, és az ebbõl levont kö-
vetkeztetések összegzését végeztem.
Érthetõbben a nomád államszerve-
zettel, az eurázsiai pusztán élõ né-
peknek a történetével, a magyar õs-
történettel. 

– Kinek tudja átadni az ismere-
teit?

– A diákjaimnak persze beszélek
errõl. Két évig még visszajártam a
szegedi egyetemre, de a távolság
miatt mostanában nem megyek. A
tudós felteszi magának a kérdést,
hogy régen mi történt, miért tör-
tént és mi bizonyítja azt? Ha vala-

mi történik körülöttünk, akkor ezt
a mit, miért kérdést fel kell tenni.
Arra tanítom õket, hogy jó kérdé-
seket tegyenek fel és gondolkodja-
nak!

– Hogyan zajlik le egy órája?
– Egy történelem vagy irodalom

órát úgy kezdek el, hogy megkér-
dem, mit olvastak tanítványaim a
héten és milyen kulturális élményük
volt. Azután szót ejtünk arról is, mi
történt a nagyvilágban, Magyaror-
szágon, vagy kis hazánkban, Nagy-
kanizsán. A lényeg, nyitottak legye-
nek a világra, és meg kell nekik ma-
gyarázni, miért fontos megtanulni
2009-ben Kölcseyt, Balassit, Vö-
rösmartyt, Radnótit, miért fontos a
magyar államalapítás, hogy ismer-
jünk bizonyos társadalmi struktúrá-
kat. Ezt tartom a feladatomnak. 

– Mûszaki érdeklõdésû tanulók
járnak a Cserhátiba...

– Én abban hiszek, hogy az em-
bert a mûszaki és humán tudás
együttese teszi mûveltté, ezt a kettõt
nem lehet kettéválasztani. A Cser-
hátiban is megvan a mûszaki kép-
zés mellett a humán képzés magas
szintû oktatása, mert mint középis-
kola az érettségire készít fel, és a
kötelezõ érettségi tárgyak között
szerepel többek között a magyar
nyelv és irodalom és történelem. 

– Miért jött vissza Kanizsára?
– Elmúltam negyven éves, és

úgy éreztem, váltani kell. Ide jöt-
tem, mert Kanizsa környékén lak-
nak a szüleim. Az akkor egyesülõ
Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ba
vettek fel. Ott tanítottam egy évig.
Nagy kihívás volt számomra szak-
képzõsöket és gimnazistákat taní-
tani az egyetem után. 2002-ben
pedig átcsábítottak a Cserhátiba. 

– A tudományos munkát folytat-
ja, milyen témán dolgozik?

– Egy cikkem épp kiadás elõtt van
a nyomdában. A mostani kötet a Cso-
daszarvas nevû gyûjteményes munka,
amelybe többek között amerikai, finn,
orosz néprajzosok, nyelvészek és tör-
ténészek írtak. A Balassi Kiadónak
van egy magyar õstörténet sorozata
(a köteles példányok a könyvtárban
megtalálhatók). Ebben a sorozatban
egy kötetet szerkesztettem „A Kárpát-
medence és a steppe címmel. 1994-
ben jelent meg az Akadémiai Könyv-
kiadó gondozásában A korai magyar
történeti lexikon címû mû, egy hatal-
mas nemzetközi vállalkozás volt. Ezt
szerkesztettem, számos szócikket ír-
tam bele. Ezek a dolgozataim angolul
és franciául is megjelentek.

– Jó lenne, ha itt Kanizsán is
megismerhetnénk kutatásait! Mi-
lyen témákról beszélne szívesen?

– Természetesen örömmel tarta-
nék elõadást, ha felkérnének. Szakte-
rületem a mongol kor elõtti belsõ-
Ázsia, tehát a 8-13. századi steppe
története, a Kínától Magyarországig
terjedõ steppe övezet története, az ott
élõ népek államszervezete, a kettõs
királyság intézménye, az uralom val-
lási, szakrális jellege. Tanítottam az
egyetemen többek között arab, kínai
és indiai középkori történelmet. Te-
hát kelet és középkor. Nem volt moz-
galmas életem, bár az egyetemi kép-
zésem végén kilenc hónapig Azerbaj-
dzsánban, Bakuban tanultam. Arab
írásos 17. századi török nyelvû szö-
veget kellett olvasnunk. Ott abban az
idõben egyetlen európai voltam. Na-
gyon mély barátságok fûznek még
ma is ahhoz a vidékhez. Így a mai
olaj- és földgázválságról is van véle-
ményem.  Török nyelvbõl felsõfokú
nyelvvizsgám van, tanultam arab,
perzsa nyelvet, oszmán török, azer-
bajdzsán és mongol nyelvet, de eze-
ket nem beszélem, mint forrásszöve-
get azonban olvasnom kell. Tanultam
latint, hajdanán a kínaival is birkóz-
tam, mint forrásnyelvvel. 

– Nehéz lehet a nap huszonnégy
óráját úgy beosztania, hogy jusson
idõ a kikapcsolódásra is.

– Van szõlõm a Zalaszentbalázs-
Hahót közötti hegyvonulaton. Nap-
sütéses idõben látni a Balatont, a
Badacsonyt és gyönyörködni lehet
az elõtte nyúló Principális-völgy-
ben. Apámtól örököltem, de nem
igazán értek a szõlõmûveléshez. Ki-
járogatok, úgy gondolom, apám
emlékét így tudom fenntartani, ha
ápolom a birtokot. Hobbim tovább-
ra is az olvasás.

Bakonyi Erzsébet
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Márton Alfréd szakmaválasztásában meghatározó szerepet játszott
magyar tanára, a mostanában sokat emlegetett Takács László kani-
zsai költõ. A Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola irodalom –
történelem szakos tanára annyit tanult tõle a Zalaszentbalázsi Általá-
nos Iskolában, hogy az egyetemen is az õ mondatelemzéseibõl élt. A
verstani ismereteket is tõle tanulta, bár versírással nem próbálkozott.
Hetedik osztályos korában bejutott egy osztálytársával az országos
irodalmi verseny elsõ tíz helyezettje közé. A megyei fordulón elért si-
keres szereplésükkel éppen a kórházban lepték meg szeretett tanáru-
kat. Amikor az akkori Zsigmondy-Winkler Szakközépiskolában taní-
tott, landleresként visszajárt hozzá mindenféle problémájával, sõt
egyetemistaként is felkereste. Nem tudja, ki gondozza a verseit, véle-
ménye szerint jó lenne kötetben kiadni a mûveit és ezzel is fenntarta-
ni az emlékét. Gimnazistaként még meghatározó volt számára Leho-
ta János is, aki az egyetemi elõkészítõ órákat tartotta, és arra ösztö-
nözte, olvassa el a világ drámairodalmát, amit meg is fogadott.

„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
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A Honvéd Kaszinó Ismeretlen
földrészek sorozatának legutób-
bi állomásán Indonéz-nap cím-
mel, Indonézia kultúrájával,
mûvészetével, történelmével,
földrajzával és gasztronómiájá-
val ismerkedhetett meg a kani-
zsai közönség. A rendezvényen
megjelent Mangasi Sihombing,
Indonézia Magyarországra akk-
reditált nagykövete, a felesége, a
nagykövetség munkatársai és
mûvészeti csoportjai.

A kaszinó zsúfolásig megtelt ga-
lériájában elsõként Halmos Ildikó
igazgató köszöntötte a megjelente-
ket, majd átadta a szót Marton Ist-
vánnak. A polgármester örömét fe-
jezte ki, hogy a vendégek megtisz-
telték városunkat, és viszonozhatja
az elmúlt évi augusztus 17-i nem-
zeti ünnepükre kapott meghívását
városukba. A hatalmas, gyönyörû
és változatos ország jellemzõinek
érzékeltetésére elmondta, hogyha
hazánk sziget lenne, akkor Indoné-
ziában maximum közepes méretû
szigetnek felelne meg. A diplomá-
cia kapcsolatokat már 1955-ben
felvette a két ország, és 1964-ben
az Indonéz Köztársaság megnyi-
totta budapesti nagykövetségét. Az
azt követõ magas szintû látogatá-
sok lehetõvé tették az oktatási,
kulturális kapcsolatok mélyítését,
melynek eredményeként magyar
diákok, friss diplomások tanulhat-
ják az indonéz állam ösztöndíjával
az indonéz nyelvet, az ország gyö-
nyörû kultúráját. Maga részérõl
személyesen is már több, mint egy
évtizede ápol kapcsolatot Indoné-
ziával – jegyezte meg –, hiszen a
jelenlévõk közül többen tudják, el-
sõszülött fia ugyancsak indonéz ál-
lami ösztöndíj alkalmával ismerte

meg feleségét, két gyönyörû uno-
kájának édesanyját. Aki teheti –
hangsúlyozta, látogasson el Indo-
néziába, mert egészen más mérete-
ket tapasztalhat, mint Európában. 

Az indonéz kézmûves munkákat,
szõtteseket, textíliákat, fotókat be-
mutató kiállítást Mangasi Sihomb-
ing nagykövet nyitotta meg, aki
már az elsõ mondataival elnyerte a
kanizsai közönség szimpátiáját. A
szíve már azzal megerõsödött, hogy
az ebédnél találkozott Fliszár atyá-
val, ebben a kaszinóban! 

– Jobb helyen nem is találkozhat
egy nagykövet és egy ilyen magas
rangú pap! Ez csak Nagykanizsán
történhet meg, sehol máshol a vi-
lágon! – jelentette ki nem kis de-
rültséget okozva hallgatóságában.
– Ahogy az elõbb Marton István
polgármester is utalt rá – folytatta
–, az ösztöndíjas program kereté-
ben az utóbbi tíz évben már százöt-
ven magyar diák tanulhatott Indo-
néziában. Ezen kívül a kultúra, a
gazdaság és a kereskedelem te-
rületén is egyre erõsödnek a kap-
csolatok. Hogy még jobban reali-
záljuk ezeket a kapcsolatokat az
önök jóképû polgármesterével –
mondta mosolyogva a nagykövet
–, az én hajam is majdnem olyan
színû eredetileg, mint az övé, kér-
jük, fesse be õ is. De evezzünk ko-
molyabb vizekre – tért vissza a ki-
állításra. – Az észak-szumátriai, in-
donéziai szõttesek a Mennyország
és a Föld közötti kapcsolat szimbo-
likáját mutatják. A kiállítással Is-
ten üzenetét próbáljuk közvetíteni
a szõtteseken keresztül. 

Arra kérte a szülõket, az ösztön-
díj programjukon keresztül enged-
jék ki egy évre a gyermekeiket nyel-
vet, fafaragást tanulni, vagy egyéb,
számukra érdekes tevékenységet el-

sajátítani. Minden évben biztosít az
indonéz kormány ösztöndíj lehetõ-
séget a magyarok számára is. 

A kiállításon kanizsai fiatalok –
Farkas Bernadett és Németh Attila –
vallásos dalokat énekeltek indonéz
nyelven, s viszonzásként a nagykövet
és a felesége egy gyönyörû, Batakok
földjérõl származó gyermekdalt éne-
kelt el a közönség nagy örömére. 

Az indonéziai szárnyalás az intéz-
mény Tükörtermében folytatódott,
ahol Mangasi Sihombing nagykövet
Indonézia társadalmáról, kultúrájá-
ról tartott elõadást. Kiemelten szólt a
Vallásközi párbeszédrõl, mert a pár-
beszéd révén az egymás közti tole-
rancia csak erõsödhet. Hiszi, hogy
Indonézia és Magyarország ugyan-
azon az úton közelíti meg a békét,
ugyanazon az úton van, hogy erõ-
södjön a béke. Elmondta, egyik or-

szágból a másikba járva folyamatos
Vallásközi-párbeszéd konferencia-
sorozatot tartanak. 

– Sajnos mindnyájan tapasztaljuk
a világban zajló negatív eseménye-
ket. Vannak olyan emberek, akik a
kezükbe kerülõ hatalmat és jogrend-
szert nem megfelelõen használják,
ártatlan embereket ölnek meg a bom-
bázásokkal, és mindezt a vallás kön-
tösébe borítva. Mégis, ezeknek a val-
lási vezetõknek, bárhol találkoztunk
velük a világban, ugyanaz volt az ál-
láspontja: Egyikük vallásában sincs
vallási alapon arra lehetõség, hogy a
másikban kárt okozzon, vagy fizikai-
lag támadja. Az egyszerû hívõk, mint
amilyenek mi is vagyunk, egyetér-
tünk azzal, hogy sem a Bibliában,
sem a Koránban, semmilyen vallásos
tanításban erre nincs utalás. Ugyan-
akkor mégis nehéz meggyõzni az em-
bereket errõl a helyzetrõl. Igenis meg
kell mutatnunk, az a feladatunk, hogy
nem szabad felhasználni embereket,

vallásokat politikai játszmák fedezé-
sére. Rossz értelmezés, ha a vallás
köntösében támadunk meg másokat.
Mielõtt ezekre a konferenciákra sor
került volna, hazánk már réges-rég a
Vallásközi párbeszéd színtere volt. –
Hogy miért? – tette fel a kérdést, és
meg is válaszolta a nagykövet: – Saj-
nos hazánkban is elõfordult, bizo-
nyos vallási körök azt mondták, az õ
vallásuk elõbbre valóbb, mint a má-
siké. Az 1945-ben létrehozott alkot-
mányunk egyértelmûen kimondja,
minden vallás egyenlõ, egyik sem kü-
lönb a másiknál. Az egyetlen Isten-
ben való hit elengedhetetlen. Az al-
kotmány egyértelmûen biztosítja
mindenki számára a szabad vallás-
gyakorlatot. Több mint 360 etnikai
közösség alkotja az országot, és
mindegyiknek megvan a saját nyelv-
járása, de van egy összekötõ, nemze-
ti nyelvünk, a maláj, azaz az indonéz
nyelv. Bárhol a szigetvilágban min-
denki tud egymással kommunikálni
ezzel a közös nyelvvel, de minden

törzsnek joga van a saját nyelvét
használni. A tapasztalatainkat, ami-
ért megküzdöttünk, szeretnénk a töb-
bi országgal megosztani. 

A nagykövet azt is elmondta,
várják a magyar, s akár a kanizsai
befektetõket is a szigetországba.
Az elõbbire már jó példákkal is tu-
dott szolgálni. 

A program további részében a kö-
zönség megtekinthetett egy Indonézi-
áról szóló dokumentumfilmet és a
nagykövetség kulturális csoportjának
táncbemutatóját. Arendezvény zárása-
ként egy megható pillanat következett:
Arena Sri Victoria asszony, az Indonéz
Nagykövetség munkatársa a vendé-
gekkel, valamint Marton István pol-
gármesterrel és feleségével elénekel-
ték a Honfoglalás címû dalt magyarul.
S ráadásként még egy meglepetés kö-
vetkezett, egy indonéz ételkóstoló a
Kaszinó Étterem ajánlásával.

Bakonyi Erzsébet

IInnddoonnéézz-nnaapp aa HHoonnvvéédd KKaasszziinnóóbbaann

Fo
tó

k:
 B

ak
on

yi
 E

rz
sé

be
t

4.qxd  2009.02.24.  12:43  Page 12



KKaanniizzssaa –– EEzz ++ AAzz 2009. január 29. 13

Horoszkóp

Igyekezzen örömtelibbé tenni a mindennap-
jait. Ne ahhoz ragaszkodjon, ami már elmúlt,
hanem legyen nyitott az új dolgokra, hátha
kedvezõbb változást hoznak életébe. Gon-
dolja át partnerkapcsolata értelmét is.  

Tanulja meg végre a kihasználás helyett
a családtagjai, és más munkáját is meg-
becsülni. Érvényes ez a tartozásai, szám-
lái kifizetésére is. Ne feledje, adni is kell
szeretetet, nem csak másoktól elvárni.

Legyen megértõbb másokkal, de nézzen
szembe a valósággal is. Ne engedje, hogy
mások irányítsák az életét. A nehézségek
ellenére lehetõleg tegyen meg mindent
azért, hogy elérje a kitûzött céljait.

Idõnként mutassa ki a párjának, hogy
mennyire ragaszkodik hozzá, hiszen jót
tesz mindkettejük lelki egyensúlyának.
Gyakrabban iktassanak be kikapcsolódást,
kellemes idõtöltést mindennapjaikba.

Idõnként tapasztalhatja, a környezetében
nem örülnek a sikereinek. Ezt diplomati-
kusan ki kell védeni, hiszen megdolgozott
a sikerért. Gazdálkodjon jobban az egész-
ségével, tervezzen több kikapcsolódást.

Bánjon türelmesebben a családjával.
Mogorva hangulatán próbáljon meg szó-
rakozással változtatni. Keressen egy han-
gulatos, nyugodt helyet, és ossza meg
gondjait a barátaival. 

Még idõben nyújtsa ki a kezét a boldogság
után. Élete könyvét mindenki saját maga
írja. Töltse meg tehát tartalommal, s ha
úgy érzi, tovább kell errõl a szintrõl lépnie,
vállalja a kockázatot, és lépjen tovább.

Csípõs megjegyzések helyett válassza
inkább a békés, emberibb hangot. Ha ne-
hezen megy, néha nézzen tükörbe, gon-
dolkodjon el és nyugodjon meg. Ne ri-
assza el magától a jó barátait.

Próbálja meg emberi kapcsolatait a jó
irányból megközelíteni. Nem a haszon-
szerzés az elsõdleges, ha maga mellett
akarja tudni ismerõseit. Költekezése köz-
ben tervezzen be megszorításokat is.

Úgy tûnik, ha nehezen is, de megtalálta he-
lyét a világban. Élje felszabadultabban az
életét, és egészsége megóvása érdekében
vállaljon kevesebb anyagi kockázatot. Vi-
gyen több szenvedélyt érzelmi életébe. 

Idõnként szabjon határt a vágyainak, ne
építsen légvárakat. Hiába tûnik úgy, hogy a
tettek embere, most inkább fogja vissza ma-
gát. A csendes hétköznapok is jók valamire.
Közeledjen megértõbben a szeretteihez.

Kerülje az együttmûködést azokkal az
emberekkel, akikrõl sejti, hogy kihasz-
nálják, és nem játszanak tiszta lapokkal.
Az adódó jó lehetõségekre egyébként fi-
gyeljen oda, és használja ki. 

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

Mamma mia! (Jegyár 490 Ft)
KÖZKÍVÁNATRA! (sz) (12)

Cincin lovag
angol-amerikai animációs film (sz)

Esti mesék
amerikai vígjáték (sz) KN

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

10.30

12.45, 14.30
16.15

18.00

20.00

14.30, 16.15

18.00

20.00

2009. 01.29 - 02.04-ig Kanizsa, az 
ország és a

világ sporthírei
Hétköznap

06:15, 13:20, 18:20, 21:20
szombaton: 06.15
vasárnap: 10.30

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

BBÉÉRRLLEETT

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

IINNGGAATTLLAANN
Nk belvárosában 600 négyzetmé-

teres terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072

Nk belvárosában a TANDEM au-
tókereskedés bérbe kiadó vagy épí-
tési teleknek eladó. Tel.: 30/481-
2323 (6260K)

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcá-
ban karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2

udvarral eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)

Csengery úton 59 m2-es, két szo-
bás (elõszoba, fürdõ, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított
családi ház eladó. Érd.: 30/227-
3294

Belvárosban háromszobás, nap-
palis családi ház két fürdõvel, nagy
aknás garázzsal, rendezett, szép, ki-
csi udvarral eladó vagy elcserélhetõ
palini családi házra értékegyeztetés-
sel. 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 par-
kosított udvarral Nagykanizsán az
Alkotmány úton sürgõsen eladó.
Tel.: 06-30-9274-396 (6432K)

Gyékényesen az „A” szektor-
ban, közvetlenül a vízparton két-
szintes (40 m2 szintenként) nyara-
ló eladó. Érd.: 30/227-3294 

Nk-án a Csokonay utcában ga-
rázs kiadó. Tel.: 93/318-950
(7000K)

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

Három köbméter kuglira vágott
tüzifa házhoz szállítva, 35000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/827-1966 (6405K)

Ceragem E thermo-akupresszú-
rás masszázságy + hõpaplan (két hó-
napos) két év garanciával eladó.
Tel.: 93/314-265 (6433K)

Pajtában tárolt 12 körbála szar-
vaskerep eladó. Érd.: 93/318-560
(7001K)

Nagypapa elfogadna 0-5 éves ko-
rú unokáinak gyermekruhát, baba-
kocsit vagy bármit. Érd.: 30/652-
4560 (7002K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ) Teljes test-
re, 30 perces lazító masszázs 1000
Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterá-
pia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek! Elérni és beje-
lentkezni a  30/481-2323 telefon-
számon lehet (6273K)

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

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-

rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)

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

Két megbízható nõ takarítást
vállalna házaknál, lakásoknál,
mûhelyekben, akár festés, átalakí-
tás után vagy heti rendszeresség-
gel. Tel.: 30/227-3294 (6435K)

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

AMATÕR ARTIUM - XX.
ORSZÁGOS KÉPZÕ- ÉS
IPARMÛVÉSZETI TÁRLAT -
Zala megyei kiállítása

PIARISTA ÁLTALÁNOS
ISKOLA, GIMNÁZIUM,
DIÁKOTTHON ÉS BOLDOG
DONÁTI CELESZTINA ÓVODA
KIÁLLÍTÁSA

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

Február 3. 19 óra Bródy bérlet
Georges Feydeau-Szentirmai Ákos-
Bradányi Iván: OSZTRIGÁS MICI zenés
komédia. Belépõdíj (pótszék): 2 500 Ft

Február 6 19. óra
BALÁZS FECÓ ÉLETMÛ
KONCERT "Változnak az évsza-
kok" 
Belépõdíj: elõvételben 3 000 Ft, 
helyszínen 3 500 Ft

"SZÖVEG, ZENE, TÛZIJÁTÉK"
- kiállítás Fa Ede alkotásaiból

"BUDDHA NYUGATRA MEGY"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Buddhista festményeinek  kiál-
lítása.

"80 ÉV MÛVÉSZETE"
Z. Soós István kiállítása

FARKAS FERENC
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
Válogatás 30 év plakátmûvészetébõl

Február 4. 18 óra
SZÕLÉSZETI ÉS BORÁSZATI
ELÕADÁS
Házigazda: Fõrhénci Horváth Gyula
Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata

Február 1. - Aligvár
Indulás: 10.45 Autóbusz állo-
más. Érkezés: 17 óra gyalog.
Gyalogtúra útvonala: Ma-
gyarszerdahely - Aligvár -
Hosszúvölgy - Palin - Nagyka-
nizsa. Táv: 14 km. 
Részvételi díj: Volán díjszabás.

GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZERKESZTÉST (Word, Excel,

QuarkXPress, Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)  

NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL

VÁLLALOK Tel.: 30/9932-534 

Az „Egry József” Pályakezdõ Képzõmûvészekért 
Közhasznú Alapítvány köszöni mindazoknak, 

akik az elmúlt évben adójuk 1%-át az alapítvány részére ajánlották fel.
Kérjük, a jövõben is támogassanak minket!

Adószámunk: 19281919-1-20
Az Alapítvány elnöke, és kuratóriumi tagsága

A Szívbetegekért Egyesület
2009.02.02-én 15 órától tartja
következõ ülését. Az ülés hely-
színe a Nagykanizsa, Petõfi u.
5. földszint, a Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Szervezetének ter-
me. 

Elõadó: Dr. Kisjós Balázs.
Téma: A szívbetegségek kiala-
kulásának megelõzése, a szívbe-
tegség fajtái, kezelésük. 
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Ez ám a tömeg-, azon belül is az
iskolai sport. Nevezetesen, a város
kosárlabda berkeiben gondoltak
egyet (persze, nem most...), s idõ-
rõl-idõre egymásnak eresztik a fia-
tal lurkókat, hogy iskoláik szerint
megmérkõzzenek egymással. Leg-
utóbb például az 1998-ban és an-
nál késõbb született gyerkõcök
pattogtatták a labdát a kiskanizsai
tornateremben. Magáról a rend-
szerrõl annyit, hogy van egy kivá-
lasztott csoport, mely már ilyen
korcsoportban is szervezett kere-
tek között játszik a regionális baj-
nokságban, a hétvégi tornák értel-
me pedig abban (is) foglaltatik,
hogy a testmozgáson kívül lehetõ-
ség kínálkozhat arra is, hogy újabb
kosarast fedezzenek fel, s õket ma-
gasabb szintre emelhessék.

A ricsaj mindenesetre nem volt
kicsi a Kenguru Kupán, de nem
csak a gyermekek, hanem  anyu-
kák, apukák, nagyszülõk is – nem
egyszer kimondottan hangosan –
szurkoltak iskolás csapataiknak. A

mini tornán a házigazda
Kiskanizsa mellett, a Kõrösi, Roz-
gonyi és Bolyai indította csapatát,
s végül a Kõrösi nebulói – a mezü-
kön pompázó „kalózos” jelvény-
hez hûen – orozták el a kupát el-
lenfeleik elõl, igaz teljesen megér-
demelten.

A kosaras palántákat a szombat
délutánon Hartai László
(Kiskanizsa), Lovkó Csaba (Bo-
lyai), Molnár Gábor (Rozgonyi)
és Silló Zsolt (Kõrösi) próbálta ko-
ordinálni (több-kevesebb sikerrel),
s tényleg a teljesség igénye nélkül
Békefi Viktor, Lovas Dávid
(Kiskanizsa), Karosi Gergely, Né-
meth Ádám, Pap Tamás (Kõrösi)
vagy épp Nith Balázs (Bolyai) sze-
mélyében számos ügyes kis lurkót
láthattunk... Aztán, ki tudja, remél-
hetõleg érdemes e neveket megje-
gyezni, és egyszer talán majd a ka-
nizsai kosárlabda jeles képviselõi
lesznek.

Például azon a szinten, ahol je-
lenleg a Kanizsa KK DKG East le-

génysége áll, mely legutóbb az NB
I B Nyugati-csoportjában a Pápa
együtteséhez látogatott. Kovács
Nándor játékosai kitettek önma-
gukért, s nem tették meg azt a szí-
vességet a táblázaton elõttük ál-
lóknak, hogy leszakadnak a ver-
senyfutásban, mert 92-81-re nyer-
tek. Legeredményesebb dobóik
Beck Attila (22/15), Filipovics
Gordan (22/3) voltak, de Szabó
Balázsra is hathatott a múlt heti fe-
gyelmezés, mert a szakvezetõ a
meccs után együttese jó teljesít-
ményt nyújtói közé sorolta.

A hölgyeknél szintén folytató-
dott a másodosztályú sorozat: a
Farkas József vezette Kanizsai
Vadmacskák SE a listavezetõ
MKB-Euroleasing Sopron II csa-
patát verte hazai környezetben 86-
77-re, s lépett ismét – a többiek
mellett Fekete Csilla legpon-
terõsebb (21/6) játékával – a dobo-
gó tetejére (legalábbis egyelõre).

Polgár László

BBeelleehhúúzzttaakk kkiiccssiikkttõõll aa nnaaggyyookkiigg

A nõi asztaliteniszezõk Extrali-
gájában a Kanizsa Sörgyár SE
együttese a Postás (0:7) és az
Orosháza (3:6) elleni idegenbeli
vereség után megkezdte a tavaszi
szezonjának mérkõzéssorozatát.
Az egyelõre még nyeretlen Acker-
mann Erika - Ladányi Dóra - Óber
Andrea hármas a Bolyai tornater-
mében ezúttal a BSE ellen próbál-
ta felvenni a küzdelmet, sajnos az
elõzetes várakozásoknak megfele-
lõen kevés sikerrel. Az egyes
meccseken ugyan voltak kisebb si-
kerélmények, de végül a fõvárosi-
ak 7:0-val abszolválták a mérkõ-

zést. Ez volt a „visszavágós” sza-
kasz elsõ találkozója, de a januári
holtidõszakban voltak sikerek is a
kanizsai klub háza táján, hiszen
Ackermann Erika párosban a bük-
fürdõi ranglistaversenyen a harma-
dik helyen végzett.

Azt utánpótlás-vonalon a zalai-
ak, egyben a kanizsaiak nõi után-
pótláscsapata az Alpok-Adria ver-
senysorozatának olaszországi Téli
Ifjúsági Játékain vett részt Fel-
trében, melynek asztalitenisz szek-
ciójába Ausztriától Szlovéniáig ti-
zenkét tagtartományból neveztek.
Ladányi Dóra és Bicsák Bettina a

csoportkörükbõl továbbkerültek, s
az elõdöntõbe jutásért Burgenlan-
dot gyõzték le 3:2-re. A legjobb
négy között már nem bírtak Hor-
vátországgal (0:3),de ezzel is har-
madik helyet szereztek, s egyben
az eddigi legjobb zalai eredményt
hozhatták haza a két évente meg-
rendezésre kerülõ ifjúsági tornáról.
Legalább ilyen szép siker ért el
Horváth Dávid, aki korcsoportjá-
ban az Alpok-Adria ljubljanai so-
ros állomásán lett elsõ a népes me-
zõnyt felvonultató mezõnyben.

P.L.

AA nnaaggyyookknnááll nnaaggyy ffaallaatt vvoolltt

ASE Paks - Aquaprofit NTSK
4,5:7,5

NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés. A kanizsai klub gyõzte-
sei: Alekszander Beljavszkij, Piotr
Bobras, Medvegy Zoltán, Gara
Tícia. Döntetlent játszottak: Alek-
szej Shirov, Liviu-Dieter Nisi-
peanu, Arkadij Najdics, Ivan
Ivanisevics, Constantin Lupules-
cu, Prohászka Péter.

A forduló elõtti harmadik ottho-
nában ültek legutóbb táblákhoz az
Aquaprofit NTSK sakkozói, s
azért sem volt kicsi a tét, mert a
paksiakkal vívott mérkõzés az
utóbbi idõszakban rendre érték-
mérõ volt. Nos, ezúttal, ahogy azt
a klub részérõl Papp Nándor el-
mondta, szinte minden sikerült, s a
kalkuláltaknak megfelelõen ala-
kult a partik menete. Ehhez utólag
még társult az is, hogy a nagy rivá-
lis, jelenleg második egerszegi
együttessel szembeni hatpontos
elõnyt sikerült növelni hét és félre.
A paksiak elleni mérkõzés a hato-
dik volt a sorban, s még öt forduló
van hátra a bajnokságból, melynek
tabelláját az Aquaprofit NTSK ve-
zeti, eddig 50,5 pontot gyûjtve.

P.L.

ÍÍggyy mmáárr
aallaakkuull......

Bizony, a megyei labdarúgó-baj-
nokságban edzõdõ csapatok számá-
ra nagy kihívás a Téli Kupa terem-
tornája, melynek egyik selejtezõágát
a Zsigmondy-, illetve az NTE-
csarnokban rendezték. Elsõként az
elsõ osztályban szereplõ gárdák
döntöttek arról, melyik kettõ az,
mely a fináléba kerülhet. A „vas-
utas” helyszínen végül a Gelse örül-
hetett, megelõzve a Semjénházát,
míg a szakképzõ iskola tornatermé-
ben ádáz csata dúlt a Galambok és

Zalaszentbalázs együttese között.
Már a felvezetés is paprikásra sike-
redett, de a mindent eldöntõ meccs
már majdhogynem az ausztrál nyílt
teniszbajnokság bosnyák-szerb
szék-, illetve üvegdobálózására ha-
jazott. Pedig nem úgy indult a mér-
kõzés, de aztán mindenkiben tudato-
sulhatott: itt mindkét gárda a finálét
akarja. Ez végül a Szentbalázsnak
sikerült, mivel a kemény találkozón
1-0-ra nyert, igaz, tõlük végleg kiál-
lították a nagy vehemenciával küzdõ

Németh Viktort. Vasárnap hasonló-
an komoly fellépést mutatott a má-
sodosztályúak között a Kiskanizsai
Sáskák legénysége, melynek tagjai
szinte „vért ittak” és nem is maradt
el a remélt sikerük. Különösen a
László Roland-Lukács István-Vince
Zsolt hármas volt elemében, s kama-
tozott, hogy teremben és kispályán
is edzõdnek a szezon során. A másik
csoportban a Molnári került tovább.
S még valami, figyeltük, a mérkõzé-
sek végén a kézfogások nem marad-
tak el, s ez azért megnyugtató...

P.L.

NNaaggyy pprreesszzttíízzssccssaattáákkkkaall 

Annak ellenére, hogy a
Demons szepetneki költözése re-
alizálódott, az amerikai futball-
csapat Kanizsán is aktív marad(t)
továbbra is. Január 31-én szom-
baton a Kanizsa Centerben tarta-
nak bemutatót a nap folyamán,
melynek lényege, hogy a legény-
ség mintegy 30-40 fõvel képvi-
selteti magát az összejövetelen.
Talán még ennél is hivatalosabb
formába öntött nyitásuk az érdek-
lõdõk felé az, hogy február 1-én
nyílt napot tartanak 10 órától a
Rozgonyi-iskolában, ahol bárki
tiszteletét teheti, s ha kedvet érez
ennek a játéknak az ûzésére, akár
a „démonok” kötelékébe is sze-
gõdhet. A csapat egyébként már
elkezdte a tavaszi szezonra a fel-
készülését, immár szepetneki
helyszínnel. 

P.L.

TToobboorroozznnaakk
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Idei elsõ rendezvényükkel to-
vább kényeztették városunk
jazzkedvelõit a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Ház szervezõi.
Pénteken este a Samsara együt-
tes tárta a közönség elé a varázs-
latos keleti zene kincsestárát. A
zenekarban Lantos Zoltán hege-
dûn, Juhász Gábor gitáron, ütõ-
hangszereken Szalai Péter és
Nyusztai Iván játszottak. A nagy-
sikerû koncert után az együttes
hegedûse, Lantos Zoltán vála-
szolt kérdéseinkre.

– Ma szanszkrit és indiai dallam
illetve ritmusvilág elevenedett fel
az együttes hangszerein. Hogy lesz-
e színes népzenébõl a huszonegye-
dik század meditatív világzenéje?

– Nem akarom analizálni magam,
komponálás közben sok hatás ér.
Ilyenkor keveredik bennem a jazz, a
magyar, az indiai és az arab népzene.
Érdekes a kompozíciók hatása, mert
egy magyar ember számára indiai ze-
nének tûnik, egy indiai számára pedig
jazz. A zenei ihletést nyilvánvalóan
motiválja, hogy kilenc évig éltem In-
diában. Mivel mûhelymunkáról van

szó, Péter és Iván nagyjából ennyi
idõt töltöttek ott, Gábor sokoldalúsá-
gát vélhetõen sokan ismerik. 

– Ritkán elõforduló hegedûn ját-
szott ma este. Honnan a különle-
ges hangszer? 

– Egy prototípusról van szó,
amelyet egy Katalán hangszerké-
szítõ ismerõsömmel találtunk fel
közösen. Az a specialitása, hogy
rezonánshúrok vannak rajta, mint
a régi reneszánsz, vagy barokk
hangszereken, ezen kívül indiai
hangsorban van hangolva. 

– Miben rejlik az indiai zene ha-
zánkban is növekvõ népszerûsége?

– Ebben a zenében hihetetlen töltés
van. Több ezeréves múltra tekint vissza
ez a zenekultúra, amely bent él egy
megszakíthatatlan folyamatban. A
mai indiai zenészeknek lineáris kö-
zük van az õsi indiai zenészekhez, a
Guru tanítványlánc szerint. Növekvõ
népszerûsége a mélységében rejlik.

Czene Csaba

TTiisszzttaa AAmmeerriikkaa vvaaggyy vvaallaammii AAmmeerriikkaa??
Nem egyszer köszön el az em-

ber (persze, nem mindig kellõ
komolysággal) azzal a felhívás-
sal: „Jövõre veled ugyanitt”.
Szeretõk között, míg a hormo-
nok csúcsra-járatása folyik, in-
kább büntetésnek minõsülhet e
tétel – mármint belegondolni az
idõszakba, annak picit sarkítva
365 vagy netán 366 napjába... 

A HSMK-ban a napokban színre
vitt romantikus vígjáték darabbeli
szereplõi, bizonyos Doris (Bánfalvy
Ági) és George (Harmath Imre) is
hasonlóan gondolkodtak errõl – az
elsõ 10 évben... Aztán persze, felfe-
dezik a másikban a (testi) örömfor-
ráson túli embert is, s máris, az
egyéni, saját gondok terítékre kerü-

lése végett, egymás lelki támasza-
ként (esetleg lelki-szemetesládája-
ként) is mûködnek egymás mellett
– legalábbis a „látottak” szerint.

A Dorist megformáló Bánfalvy
Ági színésznõ számára az ameri-
kai „fíling” már csak azért sem le-
het idegen, hiszen jó néhány évig
az Egyesült Államokban élt – bár a
vígjáték korszaka azért valamivel
korábbra datálható, egyben majd’
három teljes évtized amerikai há-
nyattatásait is felölelõ idõszak. 

Talán a cselekménynél izgalma-
sabb is, hogy miként kerül teríték-
re az USA társadalmi, politikai,
gazdasági helyzete Doris és Geor-
ge viszonyában.

Mi több, benne foglaltatnak azok a
„varázslatos ’60-as évek (vége)”,

egyebek mellett Woodstockkal, Viet-
nammal, szóval olyan érdekes és je-
lentõs „epizódokkal”, mely mélyen
benne gyökerezik az onnan érkezõ,
érkezett hatásokban. Vietnam (a ta-
pasztalatok szerint) egyszerûen ki-
hagyhatatlan, s nagyon sokan az ak-
kori világrengetõ hatását várják az
aktuálpolitikai helyzettõl is, bizonyos
Barack Obama hivatalba lépése után. 

S ha már Obama szóba került, õ
remélhetõleg nem jut Richard Nixon
1974-es sorsára, mely végül lemon-
dásába torkollott. Mindenesetre az
obamai eskütétel rögtön „koronabil-
lenõs” bakit tartogatott, nem árt te-
hát vigyázni, ha igazán sorsfordító
tetteket akar véghezvinni.    

Polgár László

ÉÉvvaaddnnyyiittóó aa jjaazzzzkklluubbbbaann
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