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Kanizsa – Hirdetés
Városi
fõkertész

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK 10%*

A munkakör a pályázat elbírálását követõ hónap 1. munkanapjától
betölthetõ.
Pályázati feltételek:
* magyar állampolgárság,
* büntetlen elõélet,
* egyetemi vagy fõiskolai szintû
agrár-felsõoktatásban szerzett szakképzettség (ezen belül: erdõmérnök,
kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, környezetvédelmi
mérnök vagy táj- és kertépítész, környezetmérnök, növénytermesztési
mérnök, tájgazdálkodási mérnök),
* legalább két éves szakmai
gyakorlat,
* „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély
Elõnyt jelent
* idegen nyelv tudása,
* közigazgatási gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
* a pályázó szakmai életrajzát,
* a pályázónak a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit,
* három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt,
* a pályázatban elõírt iskolai
végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások
megállapítására a köztisztviselõk
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és
a hivatali Közszolgálati Szabályzat
alapján kerül sor.
A pályázatokat dr. Gyergyák
Krisztina aljegyzõnek címezve
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri
Hivatala,
8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell
benyújtani.
A pályázatok beérkezésének
határideje: a Belügyi Közlönyben
való közzétételtõl számított 31. nap
13.00 óra.
A pályázat elbírálására a beérkezési határidõt követõ 30 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a
93/500-708 vagy 500-710 telefonszámon.
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Államilag minõsített képzések

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet városi fõkertész
munkakör betöltésére
A kinevezés a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban heti 30 órában,
határozatlan idõre, hat hónap próbaidõ kikötésével történik.
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Mentõk napja a Csónakázó-ttónál
A hétvégén a Csónakázótónál került sor a harmadik
nyugat-dunántúli regionális
Mentõk Napjára. A látogatók
részesei lehettek egy igazi vízi mentésnek is – persze ez
csak a gyerekeknek jelentett
nagy attrakciót, hiszen a jelen lévõ felnõttek nagy része
– lévén mentõsökrõl van szónap, mint nap, számtalan
ilyen és hasonló esettel találkozik.

Meglepetés: nyitási akció, ajándék
8800 Nagykanizsa, Csengery út 111. (a volt Sörgyár épületében)
Nyitva tartás: H-P: 9-17 óra, Szo: 9-12 óra

A regionális mentõnapot dr.
Göndör Zsigmond, az Országos
Mentõszolgálat fõigazgatója nyitotta meg, majd dr. Puskás Tivadar, regionális orvos-igazgató köszöntötte a jelenlévõket.
– Úgy gondolom, a mentés egyidõs az emberiséggel, hiszen a
másokon való segítés alapjaiban
véve a génjeinkben van – mondta
dr. Puskás Tivadar. – Valamikor a
tizenkilencedik század második felében jöttek létre szervezetek,

amelyeknek az volt a feladatuk,
hogy az emberek életét mentsék. A
budapesti önkéntes mentõegyesület 1887-ben alakult meg, több
megyében és városban követték
újabb szervezetek a fõvárosit, itt,
Nagykanizsán is együtt kezdték a
munkát a tûzoltók és a mentõsök,
azaz az elõbbiekbõl nõttek ki az
utóbbiak. 1948-ban létrejött az
Országos Mentõszolgálat, amelynek egyik elsõ mentõállomása a
nagykanizsai volt. A város mindig

jelentõs szerepet töltött be a nyugat-dunántúli mentés történetében. Igaz ez napjainkra is, hiszen
itt rohamkocsi is teljesít szolgálatot. Azt hiszem, akkor lehet sikeres
a munkánk, ha az esetenként az
életüket kockáztató munkatársak
jól megértik egymást – ezért is
fontosak a maihoz hasonló, munkán kívüli találkozások.
A regionális orvos-igazgató
után Cseresnyés Péter alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket, méltatva a mentõk munkáját, s azt kívánta a szakembereknek, hogy a Mentõk Napján tegyék félre azokat a gondokat, feszültségeket, amelyeket mindennapi munkájuk során át kell élniük, s csak a köszönõ szavakra emlékezzenek.
Tanai János, a Nagykanizsai
Mentõállomás vezetõje üdvözlõ
szavai után a jelenlévõk mentési
bemutatót láthattak, a tûzoltókkal
közösen egy, a Csónakázó-tó vizébe esett fuldoklót mentettek ki a
mentõsök, s ambubabán mutatták
be az ebben az esetben elképzelt,
ám sajnos gyakran nagyon is valóságos újraélesztés menetét.
Közben megérkezett a hazánkban ma használt legmodernebb
mentõhelikopter is, amit érdeklõdéssel szemléltek kicsik és nagyok
egyaránt. Aztán egy imitált autóbaleset következett, ahol mentõsök és tûzoltók ismét közösen
mentették a sérülteket.
A nap folyamán a vendégek házi fõzõversenyen vehettek részt, a
gyermekeket pedig egész napos
programok várták, elektromos kisautó, quad, ugróbúvár, légi bemutató, bohóc, a bátrabbak pedig kipróbálhatták a motorcsónakot is.
A felnõttek pedig az egész nap
folyamán ingyenes vérnyomás- és
vércukor mérésen vehettek részt.
A délután kulturális produkciókkal telt el, színpadra lépett az
Igricek együtttes, a Zalagyöngye
Néptánccsoport, a Zhafira Hastánc
Stúdió, a The Innocents, az este
Mózes János báli zenéjével zárult.
Horváth Attila
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Kanizsa – Közélet

SZDSZ:
Ki képviselte a várost?
A közgyûlés szünetében tartott sajtótájékoztatót Röst János,
szabad demokrata önkormányzati képviselõ. A városatya azt
sérelmezte, hogy az elõzõ hétvégén tartott holokauszt-megemlékezésen nem képviseltette magát a város vezetése. Röst szerint ez példátlan, ugyanis nem
fordult még elõ, hogy sem a polgármester, sem az alpolgármester, de még az akadályoztatás
esetén megszokott rend szerint
kijelölt bizottsági elnök, vagy
képviselõ sem jelent meg a megemlékezésen a várost vezetõ
többség részérõl. Mint mondta,
választ várnak arra, hogy miért
nem tisztelte meg jelenlétével a
városvezetés az emlékezõket?
Marton István polgármester
kérdésünkre elmondta: õ akkor éppen Toscana-ban tartózkodott, s hangot adott azon véleményének is, hogy képviselõként Röst János is a városvezetés része, tehát azt õ képviselte.
H.A.

PE:
Nagy Imre emlékezete
– A múlt ismerete, a tapasztalat által tisztázott igazságok rögzítése kiemelkedõen hasznos eszköz a tevékenységre, s olyan
energia, amely a jövõ készítésének hajtóereje. Lord Acton, XIX.
századi brit történész ez a gondolata járt az eszemben, a napokban. Újra és újra megkérdem
magamtól, ismeri-e városunk közössége eléggé a múltunkat? –
kezdte sajtótájékoztatóját Kóré
Péter a Polgári Egyesület elnöke. – Ismeri-e annyira, hogy az
valóban energiát adhat a jövõ
készítéséhez? Ezért tart megemlékezést egyesületünk a mártír
miniszterelnök, Nagy Imre kivégzésének elõestéjén, június
15-én, pénteken 17.30-tól itt, az
'56-os emlékkertben. Csoóri
Sándor fogalmazta meg nemrégen kiadott nyilatkozatában, a
Márciusi Chartában: „Ha a terror áldozatainak számát összevetjük a mai cinikus, üzleties intézkedések áldozatainak elõre
látható számával, akkor a proletárdiktatúra szelídebb korszaknak tûnik a mai dúlásokhoz
képest.” Ugye, érezzük ezt a sa-
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ját bõrünkön? Még köztünk élnek azok az emberek, akik túlélték a gulágot, és emberek maradtak a hortobágyi kényszermunkatáborokban is. Akik – mikor „egy nép azt mondta: Elég
volt!” – 1956-ban visszaadták
népünk önbecsülését. Tõlük kell
megtanulnunk a tartást. Tõlük
kell megkérdeznünk, mi adott
ehhez erõt? Szükségünk van önzetlenségük példájára. S követni
akarjuk õket abban is, ahogyan
1956-ban nemzeti egységet teremtettek. Várom erre az 56-os
ünnepségre a fiatalokat! És tisztelettel hívom a középnemzedéket is, akiknek az iskolában
annyi hazugságot tanítottak népünk legtisztább áldozásáról –
ahogy Váci Mihály verses naplója nevezi a forradalmat. És
szeretettel kérem azt a nemzedéket, akik már egyszer átélték a
terror éveit. Jöjjenek el tanúságot tenni, hitet átadni és vádolni! A nemrég eltávozott Nagy
Gáspár így írta 1983-ban, a
sorvégi két betût mindig nagygyal szedve: „egyszer majd el
kell temetNI / és nekünk nem
szabad feledNI / a gyilkosokat
néven nevezNI” – fejezte be
mondandóját Kóré Péter.
S

Fidesz:
Megállj a pazarlásnak
Cseresnyés Péter alpolgármester és Bene Csaba, a FideszKDNP frakcióvezetõje a közgyûlésen nagy ellenzéki tiltakozást kiváltó, az önkormányzati
intézmények jogi, pénzügyi és
gazdasági átvilágításáról szóló
rendelettel kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót.
Cseresnyés Péter elmondta,
az ellenzék által kifogásolt intézkedés szerepelt a Fidesz választási programjában. Ezzel
összhangban hozták meg azt a
döntést, amely révén jobb, hatékonyabb, takarékosabb és polgár-barát közigazgatás jöhet létre Kanizsán. Nem utolsó sorban
pedig fontos szempont, hogy az
intézkedés segíthet az elõzõ vá-

rosvezetéstõl átvett súlyos örökség normalizálásában is.
– A közgyûlési határozat alapján az elõttünk álló hetekben
meghívásos pályázat keretében,
az önkormányzati szférában már
bizonyított cégeknek kínáljuk fel
a lehetõséget, hogy legyenek a
partnereink a hivatal magasabb
színvonalú pénzügyi gazdálkodásának, a pazarlások megszüntetésének, és a leendõ, városfejlesztéssel foglalkozó holding
elõkészületeinek elvégzésében –
mondta Bene Csaba, frakcióvezetõ. – Javaslatokat várunk arra
vonatkozóan is, hogy a hivatalban erõsödjön a számon kérhetõség, s csökkenjen a költségvetés hiánya.
Bene Csaba még hozzátette,
mindez annak érdekében is szükséges, hogy az elmúlt ciklusokban felhalmozódott közel hatmilliárd forintos adósságállomány drasztikusan csökkenhessen, s a lehetõ legtöbb fejlesztési
forráshoz jusson a város az önkormányzat
gazdálkodásában
fellelhetõ tartalékok feltárásával.
H.A.

MSZDP:
Minek az átvilágítás?
Bogár Ferenc önkormányzati
képviselõ
sajtótájékoztatóján
emlékeztetett arra, a legutóbbi
közgyûlésen összesen huszonötmillió forintot szavazott meg a
fideszes többség az önkormányzat és intézményei átvilágítására.

Bogár számára érthetetlen az átvilágítás, miközben nem jut pénz
semmire. Véleménye szerint ezt
a pénzt például a civil szervezõdésekre lehetne fordítani.
H.A.

Fidesz:
Hazavárunk
A Hazavárunk Ösztöndíjnak
fél évtizedes múltja van Nagykanizsán, mondta sajtótájékoztatóján Balogh László önkormányzati képviselõ. Az MSZPSZDSZ koalíció ígérete ellenére, hatalomra jutásakor „semmi
haszna nincs, csupán pénzkidobás” jelszóval hatályon kívül helyezte a gesztusértékû ösztöndíjrendeletet. A Fidesz-KDNP koalíció szerint viszont jelképes értéke van az életre keltett ösztöndíjnak. Célja, hogy a kanizsai diákok identitását erõsítse, és a
képzett fiatalok visszatelepülését
elõsegítse. Ezáltal növelje a város presztízsét, és gátolja a település elöregedését.
– A rendelet nyolcmillió forint
elosztását teszi lehetõvé, ami a
város költségvetésének csak töredéke, nem egészen 0,05 százaléka. Ez várhatóan hatszáz diák támogatására lesz elegendõ –
hangsúlyozta Balogh László.
Az ösztöndíj pályázati kiírását
minden év szeptember 15-ig teszik közzé, a kérelmeket pedig
szeptember 30-ig nyújthatják be a
hallgatók.
B.E.
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Hetési
világelsõ

Bajnokcsapat, bajnokcsapat!

Az olaszországi Rimini szép és
kellemes hely, amit Hetési Violetta sem tagadna, igaz, õ már nem
a tenger partjára, sokkal inkább
az ott szerzett világbajnoki gyõzelmére gondolna. A Batthyánygimnázium növendéke ugyanis a
moderntáncosok szabad stílusú
egyéni felnõtt kategóriájában lett
az elsõ, ezzel egyben magának is
nagy meglepetést okozva.
– Nagy várakozással, és a megszokott izgalommal vágtam neki a
versenynek, bár számomra már az
is váratlan volt, hogy egy tavalyi
gyakorlatommal is indulhattam –
elevenítette fel a fellépés elõtti állapotokat a SZAN-DIA Fitness Center sportolója. – A kilencfõs mezõny
az elsõ kör után hatra olvadt, s azt
követõen ismét elõ kellett adni a
számomat, vagyis kétszeri bemutatás után értékeltek a pontozók. A
végeredmény kihirdetése természetesen hatalmas örömet okozott s
nem csupán nekem, de a telefonon
azonnal értesített családomnak is.
– Ha már a pontozókról szó
esett, ilyen esetekben rögtön ott
van az agyunkban, biztosan számit, ki hányadiknak adhatja elõ
tánc-produkcióját.
– Én ezen nem sokat rágódhattam, hiszen mind az elsõ, mind a
második fordulóban elsõként kellett, hogy a színpadra lépjek.
– Mi az, amit külön értékelnek
a döntéshozók egy ilyen versenyen?
– Az elõadás módját, a bemutatott akrobatikus elemeket, a különbözõ forgásokat, s mindezt kilencven másodpercbe kellett belesûrítenünk.
– A diákolimpiai eredményeket
böngészve nem kell sokat kutakodni, hogy a kötélugróknál is
felfedezzük a nevedet, vagyis azt
is csinálod gõzerõvel?
– Annál is inkább, mert július
végén Hollandiában rendezik a
kötélugrók Európa-bajnokságát, s
a formációban már arra is javában készülünk. Szeretnénk ott is
szép sikert elérni, de míg a táncosoknál a spanyolok és az olaszok
voltak a nagy ellenfelek, a hollandoknál leginkább a belgákra és
németekre kell majd nagyon figyelnünk.
P.L.

Bár néhány forduló még hátravan a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság küzdelmeibõl, immár biztossá vált, hogy az NTE
1866 MÁV együttese nyerte a
pontvadászatot – meggyõzõ fölénnyel. Ha játékban még nem is
az Atlético Madridod idézik (a
gárda mezének színösszeállítása
szinte teljesen megegyezik a madridi munkáscsapat korábbi viseletével), tavasszal már semmit sem
bíztak a véletlenre az NTE labda-

rúgói. Ezúttal a közvetlen rivális
Teskánd volt soron, mely csapatot
3-0-ra gyõzték le idegenben, s ezzel a kanizsaiak 67-re növelték
pontjaik számát, míg a forduló
elõtt harmadik helyen tanyázó ellenfél maradt 54 pontos. Mivel a
második Zalalövõ együttese is kikapott a Tótszentmártontól, az üldözõk matematikai esélye is elszállt a kanizsai csapat befogására. Teskándon a gólok sorát nyitó
Cs. Horváth Gábor a meccs után

Igazi foci az Olajbányász-p
pályán
Tetszik, nem tetszik, Kanizsán
ki vannak éhezve az emberek a
futballra! Különben mivel magyarázható, hogy egy megyei másodosztályú labdarúgó-mérkõzésen
bõven négyszámjegyû nézõsereget
számolhattunk össze. Az ominózus mérkõzés a maga szintjén persze nem volt tucat-meccs, hiszen a
Déli-csoport listavezetõje, a 64
pontos Kiskanizsai Sáskák játszott
az azonos pontszámmal második
helyen álló Semjénháza SE-vel az

Olajbányász-stadionban. A tét természetesen az elsõ hely volt (no
meg a vendégek számára a zuhanyhíradó szerint kiemelt jutalmazás…), s ennek megfelelõen élvezetes 90 percet hozott az összecsapás. A gólokon végül testvériesen osztoztak meg a csapatok, vagyis a 2-2 lett a végeredmény,
mellyel a kanizsai együttes maradt
a táblázat élén. (Gólszerzõk: Lukács
István (2), illetve Kanizsai Zsolt,
Hegedûs Miklós). A vezetést a ha-
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így nyilatkozott: – Tavasszal nagyon jó sorozatot nyitottunk, s ha
játékban nem is mindig voltunk a
legjobbak, végül csak összejött a
diadal. Ehhez Korpics Krisztián,
az NTE középpályása csak annyit
fûzött: – Örülünk, hogy végül
összejött a bajnoki aranyérem,
mivel az elvégzett sok munka
meghozta gyümölcsét.
Azért a bajnokavató még hazai
pályán hátravan, s ezúttal már
tényleg a felszabadult játékon lehet a hangsúly.
P.L.
zaiak, vagy inkább fogalmazzunk
úgy, a Bányász-pályán albérletben
lévõ Kiskanizsa szerezte meg, aztán fordított a Semjénháza, majd a
Sáskák gárdája egyenlített úgy,
hogy még büntetõt is hibázott a
második játékrész közepén. A vendégeknél ezúttal is pályára lépett
az egykori magyar válogatott Miriuta „Laci”, aki amellett, hogy jól
osztogatott a pálya tengelyében, a
végén még egy szabadrúgást is a
kapufára vágott.
P.L.

Tényleg magyaros futballhangulat
A Kiskanizsa – Semjénháza megyei másodosztályú rangadó kapcsán került elõ a labdarúgószakma és a szurkolók számának viszonya egy
kérdés kapcsán. Nos, egyes kanizsai (foci)berkekben tartja magát a nézet, a szakmát külön kell választani (hermetikusan szinte) a nézõszám alakulásától, hiszen a lényeg csak az, ami a pályán, illetve a „körön belül” történik, a többi meg le
van… Helyben vagyunk! Amennyiben a futballban
ténykedõk így gondolják (persze, most országos
és a legmagasabb szintig is továbbgondolva a
„történetet”), üzenjük nekik, jó úton járnak. Hiszen olyan jól végzik munkájukat a futballt jóformán már doktori szinten értõ és elemzõ szakembereink, hogy a nézõtereket lassan már le is bont-

Free Show. A Riminiben megrendezett V. Moderntánc Világbajnokságon a junior Free Show
formáció kategóriában a SZANDIA Dance School csapata (Dömötör Diána, Horváth Barbara,
Horváth Zsanett, Felsõ Nikolett,
Kamondi Zsófia, Knausz Melitta,
Medvenics Petra, Németh Gabriella, Polgár Borsika, Szabó Tímea, Szalai Kata, Takács Réka,
Várszegi Zsófia) a második helyet szerezte meg.

hatják kis hazánkban, s elérik, hogy tényleg nem
lesz drukker (a szükséges rossz (?)) mérkõzéseikhez. Igaz, ha vannak nézõk, közülük némelyek
kapnak az alkalmon és azon nyomban például bõszen „románozni” kezdenek, de ne higgyük, hogy
ez megtorlatlan marad, hiszen megtorlásul azonnal érkezik a verbális támadás – az egykor díszpáholyként (!) funkcionáló helyrõl. Természetesen
nem Kazinczy-díjas magaslatokat ostromolván, s
ebbõl talán nem véletlenül szûri le az ember, futballunk közege és környezete teljes mértékben
olyan, mint országunk és társadalmunk állapota.
Nos, jelentjük, a megállapítás igaz – s ami a legszomorúbb, szó szerint…
Polgár László

Nemzetközi horgászverseny
Június 9-10-én kerül megrendezésre a Csónakázó-tónál a
XXXIII. MOL Horgász Kupa nemzetközi egyéni és csapat (öttusa) horgászverseny. A hivatalos
megnyitóra szombaton 11.30-kor
kerül sor Marton István polgármester köszöntõjével, majd veszi
kezdetét a verseny 38 induló egységgel, melyek között horvát, román, szerb, szlovák, szlovén is
lesz a házigazda magyarok mel-

lett. Különbözõ ügyességi számok
vezetik be az olajosok tömegsport-hétvégéjét, majd 18 órától
veszi kezdetét az éjszakai halfogó
csapatverseny másnap reggel
nyolcig. Az ünnepélyes eredményhirdetést vasárnap 10 órától
tartják a szervezõk, s a gyõztesek
díjai mellett számtalan különdíj is
gazdára vár a Csó-tó környékén.
P.L.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Belvárosban 700 m -es építési terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án a Bõsze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó. Érd.:
70/3655-134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdõszoba) komfortos, önkormányzati tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném. Tel.:
20/455-1236 (6009K)
Deák tér 10-ben tetõtéri, azonnal
beköltözhetõ, új, 46 m2-es + galériás
lakás 9,99 millió Ft-ért – akár önrész
nélkül is – eladó. Érd.: 30/901-9013
(6029K)
Pogányszentpéteren 125 m2-es (38
éves) kertes ház (mûhely, istálló, pajta, ólak) 4212 m2 gyümölcsössel, olcsón eladó. Víz, villany, gáz van
(szoc.pol. szóba jöhet) Érd.: este a
93/315-668 számon. (6035K)
Keleti városrészben 63 m2-es, két
és fél szobás, negyedik emeleti, központi fûtéses lakás eladó. Tel.: 30/3018185 (6043K)
Tárház utcában családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/2130-499
(6046K)
Nk-tól 20 km-re Somogybükkösdön, 90 m2-es családi ház melléképülettel, gazdálkodásra alkalmas
kerttel eladó. Irányár: 4,5 millió Ft.
Érd.: 70/500-5407 (6050K)
Nk-án trafik 150.000 Ft-ért
sürgõsen eladó. Érd.: 93-312-623
(6055K)
Szepetneken 3,5 szobás családi
ház, valamint az üzletsoron üzlet
eladó. Érd.: 93/310-374, 20/558-5135
(6056K)
Látóhegyen sürgõsen eladó megosztható, panorámás, 2500 m2-es telek
1,2 millió Ft irányáron, valamint téglaépület gyümölcsössel 2,2 millió Ft
2
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irányáron. Víz, villany van. Érd.:
30/438-7716 (6059K)
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes, jó
állapotú lakás (egyedi fûtéses) a Rózsa
utca 1-ben eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Ugyanitt aknás garázs eladó. Érd.:
93/321-795, 30/339-6373 (6060K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthetõ tetõtérrel, kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6061K)

BÉRLET
Bérlemény területen, a Csengery út
33. alatt garázs eladó vagy bérbeadó.
Érd.: 30/574-8600 (6062K)
Csengery úton 58 m2-es, kétszobás (plusz konyha, fürdõ, spájz, elõszoba), egyedi fûtéses udvari lakás
kiadó. Több személy fogadására
(hat férõhely) alkalmas. Érd.:
30/227-3294 (6063K)

SZOLGÁLTATÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjármûvét

készpénzért átveszem! Lakókocsik is
érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kõmûves, ács,
tetõfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsõházak
burkolását, festését vállalja. Érdeklõdni: 70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)
Meghibásodott
távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723 (6064K)
Hétvégére takarítást, gyermekfelügyeletet vállalok. Érd.: 30/347-3415
(6065K)
Takarítást, mosást, vasalást vállalok! A nap bármely szakában ráérek.
Tel.: 30/315-1209 (6067K)

éves állásra felveszünk. Érd.: 20/4824545 (6031K)
Kanizsa Plázában lévõ ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelentkezni a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)

JÁRMÛ
1986-os évjáratú Zastawa GTL55ös személygépkocsi, 2008-ig érvényes
mûszakival eladó. Érd.: 20/324-7644
(6066K)

VEGYES
170 literes prés újszerû állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072 (6058K)

ÁLLÁS
Zalakarosi Aranyszarvas Vendéglõbe felszolgálót és szakácsot
felveszünk. Érd.: 30/226-3526
(6053K)
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468  e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Szabadtéri színházi elõadások a Péterfy Iskola
udvarán (Nagykanizsa, Petõfi u. 5.)
Június 12. 21 óra
UNALMAS ÕSZI ESTE – az
unalom fergeteges vígjátéka A
Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház elõadása.
Belépõdíj: 1900 Ft,
nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1700 Ft
NYÁRI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a
Medgyaszay Ház déli oldalánál

Június 14. 19 óra
BELLÁK TIBOR - harmonika
Június 15. 19 óra
FARKAS MIKLÓS - harmonika
Június 18. 19 óra
KUMMER LÁSZLÓ
harmonika
Információ, jegyárusítás:
Halis István Városi Könyvtárban
a HSMK információs
szolgálatánál, Tel.: 92/311–468

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
pultos
szakirányú
65.500 Ft
mûszaki cikk eladó
szakirányú
65.500 Ft
papír-irodaszer eladó
szakirányú
65.000 Ft
erõsáramú villamosipari technikus szakirányú
95.000 – 120.000 Ft
mechanikai mûszerész
szakirányú
95.000 – 120.000 Ft
nehézföldmunka gépkezelõ
szakirányú
65.500 Ft
tehergépkocsi-vezetõ
szakirányú
65.500 Ft
festõ-mázoló
szakirányú
70.000 – 80.000 Ft
operátor
8. általános
75.000 – 80.000 Ft
pékáru kisütõ
8. általános
megegyezés szerint
kárpitos
8. általános
65.500 Ft
pénzügyi elõadó
szakirányú
KTV. szerint
dekoratõr (számítógépes grafikai ism.)
szakirányú
megegyezés szerint
telekommunikációs operátor
érettségi
70.000 – 90.000 Ft
hitelügyintézõ
érettségi
megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ megváltozott: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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Csillapít és összeköt

Felavatták az ipari parkban
lévõ „A” jelû gyûjtõ utat. A
több, mint másfél kilométer
hosszúságú útszakasz a régi 7es, valamint a 74-es fõutat köti
össze.
Az eseményen elsõként Marton István polgármester köszöntötte a résztvevõket és a kivitelezésben részt vevõ cégek képviselõit. A gyûjtõ út megépítését
célzó pályázatot 2004-ben nyújtotta be a város az Európai Unió
Regionális Operatív Programjához, így az EU és a magyar állam összesen 401 millió forinttal támogatta a beruházást. Marton István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat mintegy tizenhat millió forintnyi önrésszel vette ki a részét a fejlesztésbõl.
– A gyûjtõút elsõdleges célja,
hogy javítsa az ipari park megközelíthetõségét, a még beépítetlen
területek fejleszthetõségét, s nem
utolsó sorban szolgálja a város
forgalomcsillapítását is – hangsúlyozta a város elsõ embere.
Szabadics Zoltán, a kivitelezõ
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ

Fotó: Horváth Attila

23.qxd

Cseresnyés Péter alpolgármester, Marton István polgármester
és Szabadics Attila, elnök-vezérigazgató vágta át a szalagot

Zrt. elnök-vezérigazgatója a
készre jelentés során elmondta,
az összesen mintegy 1632 folyóméternyi út mellett 2430 méter
hosszúságú villanyhálózatot, 68
villanyoszlopot, 2900 méter burkolt árkot és 1803 folyóméter
zárt csapadékhálózatot építettek
ki. A cég vezetõje hangsúlyozta,
nagy öröm számukra, hogy ott-

A polgármester partneri
körúton
A pünkösdi hétvégét követõ
napok mozgalmasan teltek Marton István, városunk polgármestere számára. Nagykanizsa elsõ
embere Csáktornyán, Ljubljanában járt, és részt vett a fõvárosban, a spanyol uralkodópár
tiszteletére tartott fogadáson.
Marton István elmondta,
elõbb Nagykanizsa testvértelepülésére, Csáktornyára, a város
napi ünnepségekre látogatott
egy delegációval, majd látogatást tett a ljubljanai magyar
nagykövetnél is, aki nagy hangsúlyt fektet a szlovén-magyar
együttmûködések gazdasági oldalának fejlesztésére is. A polgármester elmondta, a nagykövettel folytatott, egyébként Lenti,
Lendva és Ptuj polgármesterének részvételével lezajlott beszélgetés során felvetõdött, hogy
a szlovéniai Ptuj és Nagykanizsa
a gazdasági élet területén erõsíthetné kapcsolatait. Vannak ennek elõzményei, hiszen egy

nagykanizsai vállalkozó már kialakította a maga, csaknem
százmilliós gazdasági kapcsolatát egy ottani kollégával.
Marton István további tárgyalások céljából meghívta városunkba Ptuj polgármesterét, s
egy, a gazdasági élet szereplõibõl
álló delegációt.
Nagykanizsa elsõ embere a hét
folyamán részt vett még Budapesten, a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében, a hazánkban tartózkodó spanyol uralkodó, János Károly és párja tiszteletére rendezett fogadáson.
Mint elmondta, itt számos új politikai-gazdasági kapcsolatra tett
szert.
Horváth Attila

honukban, Nagykanizsán építhettek utat.
Az ünnepélyes szalagátvágást
követõen Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, Nagykanizsa alpolgármestere is kifejezte
köszönetét a kivitelezésben részt
vevõ partnereknek.
Horváth Attila

Inkább
a vízben lebegj!
Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt a drogellenes és
nemdohányzó világnapi rendezvényre a Városi Strandon,
2007. június 20-án, 10 és 16
óra között. Program: játékos
feladatok a vízben, mozi, drog
prevenciós felvilágosítás, tanácsadás.
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a falugazdászok, az Erdõfelügyelõség munkatársai és a növényvédelmi felügyelõk május 23-tól
egy épületben, az Erdész u. 1/A. sz.
alatt várják az ügyfeleik jelentkezését. A falugazdászok telefonos elérhetõsége 93/519-020, fax: 519-021.
Ügyfélfogadás: kedd, szerda és
csütörtöki napokon 8-tól 15 óráig.
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Abasári
siker
Abasáron rendezték meg százöt
kórus részvételével a nemzetközivé elõlépett 11. Bordal és Katonadal Fesztivált. A seregszemlén régiónkat immár második alkalommal képviselte a nagykanizsai
Tüttõ János Nótaklub. A rendezõk
kiemelt figyelemmel kísérték a
kanizsai csapat szereplését.
A fesztivál jellegû rendezvények sajátossága, hogy a kiemelt
produkciókat a program végén,
csattanóként láthatja a közönség.
Az elvárásnak a kanizsai csapat
maximálisan megfelelt, a hozzáértõ közönség állva, hosszú percekig tapsolta a közel harminc
perces produkciót. Mûsoruk elsõ
részében bordalokból, boros nótákból állítottak össze egy csokornyit, majd Németh Tibor énekelt egy csodálatos, második világháborús katonanótát, ezzel
mintegy felvezetve a második
részt, amiben többek között zalai
katonadalok is elhangzottak. A
nótaklub tagjai a Honvéd banda
szól a…. címû operett-betétet
énekelve masíroztak le a színpadról. A közönség a tagok kezeit szorongatva, vállukat veregetve ismerte el a produkciót.
Ezek után már csak a feszültséget kellet levezetni a csapatnak.
Irány a nyitott pincék! Nóta és
finom abasári bor, igazi jó hangulatú este következett.
A házigazdáktól való elköszönés után egy kicsit buszoztak a
Mátrában, és irány a Kékes. A
csapat tagjai, akiket párjaik is elkísértek, természetesen itt sem
tudtak kibújni a bõrükbõl, és következett a nóta a csúcson! Körülállták az ország legmagasabb
pontját jelzõ követ, és énekeltek.
Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyarország!
B.E.

A tanárok õszinte megbecsülése
A Batthyány Lajos gimnáziumban, az 1962-ben érettségizett 4. C osztályának negyvenöt
éves érettségi találkozójára került sor. Az osztály egykori tanulója Gadányi Károly, aki jelenleg a szombathelyi Berzsenyi

Dániel Fõiskola rektora, ebben a
minõségében kitüntetésben részesítette egykori tanárait és
kolleganõjét. Az ünnepi alkalommal az egykori Landleres tanári karból az aranygyûrût és a
kísérõ oklevelet Zsoldos Ferenc,

Kerecsényi Erzsébet, Schlarb
Béláné,
Szalai
Istvánné,
Biskopics Márton, Márkus Ferenc és Krugné Fehér Magdolna
vehették át.
Cz.Cs.
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Érdemi javaslatok,
konkrét feladatok a testület elõtt
A legutóbbi képviselõ-testületi
ülésre Kiskanizsán, a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban került sor, s a napirendi pontok közé
ékelõdött egy lakossági fórum is.
Zárt üléssel kezdte munkáját
május harmincegyedikén a képviselõ-testület, elõbb lapunk kiadója, a Kanizsa Újság Kft. elmúlt
évi tevékenységérõl szóló beszámolót, valamint a mérleget tárgyalta a közgyûlés, majd ingatlanértékesítésekrõl esett szó.
Ez a közgyûlés egyébként a két
oldal közötti kõkemény csörték
közgyûlése volt, az elsõ összecsapás rögtön a testületi ülés elején,
a 2007. évi költségvetési rendelet
módosítását taglaló elõterjesztés
kapcsán alakult ki, amikor szóba
jött az ominózus, a volt húsüzem
területén létesítendõ tûzcsapok
ügye, amely már másodszor kerül
a testület elé.

Munkahelyteremtés
kontra burkolt
támogatás
A volt húsüzem mostani tulajdonosai a létesítmény új hasznosítását tervezik, s kezdeményezték a területek tûzi víz-ellátását.
A környezõ ingatlanok további
vízbekötési igényeinek kielégítéséhez az önkormányzat vállalná
egy új, 300-as csonk kiépítését, a
tervek szerint a három méteres
szakasz kialakítása mintegy
négymillió forintba kerülne. Az
ellenzék szerint nem a város feladata a tûzi víz-ellátás biztosítása, azonban Marton István polgármester szerint ez igenis, az
önkormányzat kötelessége. Bizzer
András (Fidesz-KDNP) véleménye szerint a beruházással a mun-

kahely-teremtéshez járulnak hozzá, míg az ellenzék vállalkozások
burkolt támogatását látja a beruházásban. Végül hosszas vita
után a képviselõk elfogadták a
költségvetési rendelet módosítását, benne a tûzi víz-ellátással,
amit így a város épít meg. A beruházáshoz szükséges forrást a
Zrínyi-Teleki út kikötésére elkülönített elõirányzatból biztosítják.
Ezt követõen a városban mûködõ karitatív szervezetek tevékenységérõl szóló beszámolók
következtek. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat képviseletében
Csonkáné Utasi Katalin, elnökségi tag, a szociális szakszolgálat
vezetõje az elnök, Kozma Imre
atya üzenetét tolmácsolta, miszerint a karitatív szervezet intézményi szinten is szívesen részt venne a városi szociális háló mûködtetésében. Antal Istvánné, a Magyar Vöröskereszt városi titkára
pedig egy jelentõs problémára
hívta fel a figyelmet, jelesül,
hogy egyre kevesebb a véradó, s
ez nagyon komoly nehézségeket
okoz a vérellátásban. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a város területén bõvíteni szeretnék a
jelzõrendszeres házi betegellátó
szolgálatot, jelenleg ugyanis
százhatvanan várnak arra, hogy
gondozottként bekerülhessenek a
rendszerbe.

Az MSZP politikát
csinált a karitatív
szervezetek
beszámolójából
Az ellenzék politikát csinált az
elõterjesztésbõl, Böröcz Zoltán
(MSZP) arra emlékeztetett, a Vá-

ros napi kitüntetésekre általuk
felterjesztettek között volt a karitatív szervezet egyik vezetõje,
akinek az elismerését nem támogatta a közgyûlési többséget alkotó Fidesz-KDNP. Bene Csaba
frakcióvezetõ
(Fidesz-KDNP)
visszautasította az elhangzottakat,
s kijelentette, egyik jelölt esetében sem valaki ellen, hanem valaki mellett szavaztak, s nem követték el azt a hibát, mint az
MSZP-frakció, amely inkább kivonult az ominózus ülésrõl.
E közjáték után a testület tagjai
elfogadták a beszámolókat.

Gesztus a fiataloknak
A „Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól szóló rendelet-tervezet
kapcsán Balogh László (FideszKDNP) az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
azt mondta, örömét fejezi ki,
hogy négy év kihagyás után ismét van a felsõoktatási intézményekben tanuló kanizsai fiatalok
támogatására szolgáló Hazavárunk ösztöndíj. A napirendi pont
tárgyalása során elhangzott, hogy
az ösztöndíjat ne kaphassa meg
mindenki, csak a rászorulók.
Horváth István (Fidesz-KDNP)
azt javasolta, az igénylõktõl kérjenek kereseti igazolást és határozzanak meg egy tanulmányi átlagot is az igénybe vétel feltételei
közt.
Polai József (Fidesz-KDNP)
arra figyelmeztetett, képviselõtársai megfeledkeznek arról, van
egy másik ösztöndíj is, a Bursa
Hungarica, amely szociális szempontok alapján nyújt támogatást.
Éppen ezért azt kérte, hogy a Hazavárunk legyen mindenki szá-

Elnézést kérünk!
A hiteles és pontos tájékoztatás ellen vétettünk – amelyre egyébiránt egy rendszeres olvasónk hívta fel a
figyelmünket –, amikor múlt heti számunkban helyt adtunk annak az információnak, hogy Böröcz Zoltán
38 százalékban tulajdonosa takarító cégének. Ezzel szemben saját bevallását idézve a valós helyzet a következõ: „Böröcz Zoltán (MSZP) egy 49 négyzetméteres lakás felét, illetve egy 1300 négyzetméteres vörsi
birtokot tudhat magáénak. Gépkocsija nincs, ám egyéb megtakarításokban 1,6 millió forintja van. Képviselõi munkája mellett a MÁV ZRt. mûszaki elõadójaként 100 ezer forintot , míg a Szemafor-Clean Kft. minõségbiztosítási vezetõjeként havi 250 ezer forintot keres. Utóbbi cégnek 44 százalékos tulajdonosa, s egy másik társaságban is 50 százalékos tulajdonnal rendelkezik.”
Forrás: www.seta.hu/cgi-bin/digiarch/archivum.cgi?cikkID=139242&show=0@szint=1... 2007.05.31.

mára igénybe vehetõ, a financiális körülményektõl függetlenül.
Cserti Tibor (Városvédõk) azt
javasolta, fogadják el így a rendelet-tervezetet, s egy év múlva
hozzák vissza, amikor a tapasztalatok alapján korrigálhatják azt. E
javaslatát Marton István polgármester is támogatta, így a kiegészítéssel fogadták el a rendeleti
javaslatot.

A testület elutasította
a Vízmû számlázási
gyakorlatát
Ismét nagy vihart kavart a vízés csatornadíjak megállapításáról
szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslat. Mint az emlékezetes, a képviselõ-testület még tavaly decemberében döntött a rendelkezésre állási díj bevezetése
mellett, ám utóbb kiderült, van
néhány kétes eleme a rendeletnek. Így például a Dél-Zalai Vízés Csatornamû Zrt. olyan ingatlanok esetében is kiszámlázta a díjat, amelyeken a hatályos jogszabályok alapján kötelezõ volt kiépíteni a tûzi vízrendszert, s a
tûzcsapot mérõórával látták el. A
mostani módosítás azt célozza,
hogy az esetleg éveken keresztül
nulla állású, így rendszeresen
nem használt mérõhelyek után ne
kelljen fizetni alapdíjat. A társasházak esetében pedig a többszörös díjszámlázás lehetõsége merül fel, amikor nem csak a fõmérõ, hanem a mellékmérõk után is
megfizetteti a lakókkal az alapdíjat a szolgáltató.

Vizsgálat a Vízmûnél
Tóth László (MSZP) bizottsági
elnök ismertette a Pénzügyi Bizottság álláspontját az ügyben,
amely alapján vizsgálat indítását
kezdeményezi a grémium a felelõsség megállapítása érdekében.
Dr. Kolonics Bálint (FideszKDNP), az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság elnöke pedig
azt a kérdést vetette fel, hogy vajon mi lesz azzal a díjjal, amit január, azaz a rendelet hatályba lépése óta jogalap nélkül szedett be
a szolgáltató? Megjegyezte, hogy
a malõrt vélhetõen az okozta,
hogy a képviselõ-testület tagjai
nem szakértõk a témában, így a
Vízmû szakemberei megvezethették a közgyûlést. Mint mondta, elõ kellene venni az akkori
jegyzõkönyveket, amelyek alap-
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Horoszkóp

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

III.21.–IV.19. Kos

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

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
GYORSÍTOTT könnyû és nehézgépkezelõi tanfolyam
indul június 11-én 16 órakor
(alap és típusvizsga)

Nyári akció!
 06.18-án 8.30 órakor
délelõtti
 06.18-én 16 órakor délutáni
elõadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
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HETENTE JELENTKEZÕ MÛSORAINK
DÉL-ZALAI MOZAIK
(a Kanizsa Rádió
közéleti magazinja)
Vasárnaponként 18:05-kor
JAMBOREE
Kedvencek igazi hangszereken
Rockmûsor vasárnap esténként
21:30-tól 23:30-ig
KOKTÉL
“Elektronikus” kedvencek
mixelve
Hétfõnként 21:35-tõl 23.30-ig
OLDIES
Régi idõk kedvencei
Szerdánként 21:35-tõl 23:30-ig
EZ VALAMI ELKÉPESZTÕ!
Kibeszélgetõs mûsor
Néha a téma, néha a feldolgozás
elképesztõ...

Csütörtökönként 21:35-tõl 23:30-ig.
PÁROSODÓ
Társkeresõ mûsor
Péntekenként 21:35-tõl 23:30-ig
FAKANÁL
Ragadja meg
a fakanalat
és fõzzön a Kanizsa Rádióval!
Szombatonként 10:15-kor
KULTÚRPRESSZÓ
Filmekrõl,
könyvekrõl,
koncertekrõl...
Szombatonként 15:15-kor
KANIZSA RÁDIÓ TOP 40
Slágerlista
Szombatonként 19:00 órától
SPIGIMIX
Szombatonként 23:00 órától

Úgy érzi, egyedüllétre van szüksége
ahhoz, hogy átlássa jelenlegi helyzetét.
Csökkenõben van megszokott lendülete,
ezért érdemes több idõt fordítania
egészségére. „Romantika” várható a héten.

IV.20.–V.20. Bika
A Jupiter segíti titokban.Jelentõs események történhetnek ezen a héten a munkája, vagy emberi kapcsolatai terén. Váratlan kihívásokra számíthat, de valamennyit meg tudja oldani.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ne hagyja az ötleteit feledésbe merülni,
áldozzon rá idõt, sikert hozhat a végeredmény. Ne kedvetlenítse a kritika, a bolygók segítségére lesznek. Ha párjával tartós
kapcsolatban él, gondoljon az esküvõre.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha nincs megelégedve jelenlegi életével, változtasson. Mielõtt megosztaná
terveit másokkal, legyen a végleges
döntés birtokában. A szerelem terén is
itt az ideje a végleges elhatározásnak.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Elég erõs ahhoz, hogy fontos döntéseket
hozzon. Idõnként visszavonul, hogy alaposan átgondolja a lehetõségeit. A választásnál
a Jupiter is segít. Érzelmi életében kiegyensúlyozott, nyugodt napokra számíthat.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A bolygók pozitív hatását kihasználhatja a
munka és pénzügyek terén. Mellékállás vállalására, vagy költözésre is alkalmas az idõ. Ha
párkapcsolatban él, egy szerelmi háromszög
alakulhat ki, ön körül, ha nem lesz visszafogott.

IX.23.–X.22. Mérleg
Pozitív változásra nyílik lehetõség. A
Marstól is segítséget kap a napokban.
Új kapcsolatokat, váratlan információkat hozhat ez az idõszak, aminek késõbb
hasznát veheti a munkájában.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szinte kivirul az életkedvtõl és az örömtõl.
Szerencsés napokra, pozitív anyagi lehetõségekre, érzelmi téren félreértésekre, konfliktusokra számíthat. Ne csak magát hibáztassa, a bolygók negatív hatása is benne van.

IX.23.–XII.21. Nyilas
Nyûgös, nehézkes lesz a hét. A fáradtságot egészségügyi problémák okozzák.
Ha nem is beteg, érdemes odafigyelni
egészségére. Ha úgy érzi, párkapcsolatának nincs jövõje, változtasson!

XII.22.–I.20. Bak
Ideje változtatni megszokott életén, környezetén, ha úgy érzi nem megfelelõ.
Legyen körültekintõ, ne egyszerre akarjon mindent megoldani. Érzelmi téren
erõteljes változásokat hozhat ez a hét.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ötletességét, kreativitását hasznosítsa
otthonában. Bármibe kezd, sikerre számíthat, akár vállalkozás, akár más
munka. Kellemes napokat ígér a szerelem terén a vízöntõknek ez a hét.

II.20.–III.20. Halak
Céljai elérésében a családtagokon és a
jó barátokon kívül a Jupiter is támogatja. Érdemes új terveket szövögetni munkájával kapcsolatban. Ha magányos, ez
annak köszönhetõ, hogy így is akarja.

23.qxd

2007.06.06.
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TECHNIKA AUTÓSISKOLA
Nagykanizsa, Király út 47. Tel.: 93/312-394

ján kiderülne, ki, mit mondott
azon a bizonyos ülésen.
Bárdosi Gábor (MSZP) pedig
arra emlékeztetett, hogy õ már jóval korábban jelezte a rendelettel
kapcsolatos aggályait.
Dr. Károlyi Attila (MSZP) leszögezte, a történtek után le kellene vonni a tanulságokat, s ha
valóban túlszámlázás történt,
akkor azt a Vízmû fizesse vissza
az ügyfeleknek. Emlékeztetett
arra is, hogy az Alkotmánybíróság semmisített már meg hasonló tartalmú rendeletet, ezért szerinte felvetõdik annak visszavonásának is a lehetõsége. Dr.
Kolonics Bálint ezt követõen arra figyelmeztetett, hogy egy társasházban a szolgáltató javítási,
karbantartási kötelezettsége csak
a fõmérõig terjed, akkor viszont
milyen alapon szednek készenléti díjat az ingatlanhatáron belül?
Dr. Fodor Csaba és Böröcz
Zoltán (MSZP) többnyire a képviselõ-testület felelõsségét emlegette és védelmébe vette a Vízmû
vezetését.
Karádi Ferenc (Fidesz-KDNP)
elismerte ugyan a képviselõk felelõsségét, azonban hangsúlyozta,
a Vízmû szakemberei rossz munkát végeztek.

Kovács Antal
a vízdíj-ssarc mellett

A helyes megfejtõink között Iskolánk az alábbi nyereményt ajánlja fel:
 minden hibátlanul kitöltött teszt beküldõje

INGYENES ELMÉLETI OKTATÁSBAN RÉSZESÜL
Igénybe vehetõ: 2007. 12. 31-ig.
(moped, motorkerékpár vagy személygépkocsi tanfolyamon)
A kitöltött tesztlapokat 2007. június 30-ig a következõ címre kérjük beküldeni (akár postai, akár személyes úton):
TECHNIKA Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. sz.
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Ezt követõen kapott szót Kovács Antal, a Dél-Zalai Víz- és
Csatornamû Zrt. elnök-vezérigazgatója. Õ azzal érvelt, hogy
hiába van egy valóban megsemmisítõ alkotmánybírósági határozat az ügyben, mégis csaknem
három millió ember fizet rendelkezésre állási díjat. Utalt arra is,
hogy korábban született több
olyan AB-határozat is, amely éppen, hogy nem mondta ki a rendelkezésre állási díj alkotmányellenességét. Azt is kijelentette,
nem igaz, hogy a képviselõkhöz
nem jutott el idõben az elõzetes
munkaanyag, amelyet tavaly november elején juttattak el a tulajdonosokhoz, így Nagykanizsa
önkormányzatához is. Hangsúlyozta, azért van szükség az
alapdíjra, mert a költségeik hetven százaléka akkor is jelentkezik, ha nincs fogyasztás. Ki fizeti
meg azokat a költségeket, amelyek azoknál a fogyasztóknál keletkeznek, akik esetleg egy évben
kétszer nyitják meg csak a csa-

pot? – tette fel a kérdést. Márpedig a város tizenegyezer fogyasztási helyébõl 3500 olyan,
amelyen csak évi egy-két köbméteres fogyasztást tapasztalnak. Azt pedig visszautasította,
hogy megvezették volna a közgyûlést. Ha hibát követtünk el,
vállaljuk, de hogy a javaslatunkat a legjobb szándékkal terjesztettük Önök elé, az biztos –
mondta. Kovács Antal szerint
nincs szó dupla számlázásról
sem.
Dr. Károlyi Attila úgy reagált
az elhangzottakra, hogy az alkotmánybírósági határozat mindenütt ugyanazt jelenti, így Nagykanizsán is.
Végül a módosításokkal elfogadták az elõterjesztést, hasonlóan a Pénzügyi Bizottság javaslatához, így vizsgálat indulhat a felelõsség megállapítása érdekében.

Rendeletmatuzsálemek
rostálása
Elvetette a testület Bizzer
András a közterületeken lévõ
galambok etetésének megtiltására és szankcionálására vonatkozó javaslatát. Elfogadták viszont
a képviselõ a lakóházak rendjérõl szóló, még 1972-ben a
Nagykanizsai Városi Tanács által alkotott rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló javaslatát, ugyanis a rendeletben például bagatell módon olyan, ma
már elfogadott dolgokat tiltottak
meg, mint a kerékpár házfalhoz
támasztását, ruhanemûk, ágynemûk, szõnyegek erkélyen történõ szárítását, szellõztetését. Hasonlóképpen határozott a testület a lakó- és utcabizottságokról
szóló 1985-ös rendelettel kapcsolatban is, amely olyan idejétmúlt kifejezéseket tartalmaz,
mint a népfront és a szocialista
együttélés.

Átvilágítás a pazarlás
megszüntetésére
Döntöttek a városatyák az önkormányzat és intézményei
pénzügyi, gazdasági és szervezeti átvilágításáról is, e napirendi
pont körül alakult ki a legnagyobb vita. Maga az átvilágítás,
amelynek célja a mûködés átszervezése, ezzel hatékonyabbá
és költségtakarékosabbá tétele,

ugyanis bruttó huszonöt millió
forintba kerül.
Tóth László PB-elnök szerint (s
ez egyben a baloldal véleménye
is) a jelenlegi kedvezõtlen gazdasági helyzetben nem szabadna e
feladatra huszonöt millió forintot
költeni, s azt követelte, hogy nyílt
közbeszerzési eljárás során válasszák ki több pályázó közül a
legjobb ajánlatot tevõ céget,
amely végül elvégezheti majd az
átvilágítást.
Röst János (SZDSZ) szerint
nonszensz, hogy erre az egy feladatra ennyi pénzt fordítanak,
miközben ekkora összegbõl
akár évekig is lehetne több jogászt foglalkoztatni a hivatalban. Azt sem érti, hogy miért
kell jogi szempontból átvilágítani az egyes intézményeket –
mondta.
Bizzer András arra figyelmeztette a másik oldalon helyet foglaló képviselõket, hogy az elõzõ
ciklus munkálkodásának következtében sok bírósági ügye van a
jelenlegi önkormányzatnak, s
azokat sorra bukja el.
Marton István polgármester
kérdésre azt válaszolta, egy jogi
irodát kértek fel a feladat elvégzésére.
Végül a jobboldali többség
megszavazta az intézmények átvilágításáról szóló javaslatot,
amely alapján pályáztatás útján
választják ki az azt elvégzõ céget.
A testület arról is határozott,
hogy Cseresnyés Péter alpolgármestert delegálja a Nyugatdunántúli Egészségügyi Tanácsba.

Elbukott
Prometheus-jjelentés
Tárgyalta a közgyûlés a fûtésrekonstrukció kapcsán elhíresült
Prometheus Rt., jelenleg Dalkia
Zrt.-vel kötött hõszolgáltatási
megállapodásban foglaltak teljesülésérõl szóló beszámolót is,
amit nem fogadott el, s független
szakértõt kértek fel a megvizsgálására.

Kanizsai Dorottya
Város Kórház
Eredményt hirdettek a városi
kórház elnevezésére meghirdetett pályázat ügyében is, amely
szerint az egészségügyi intézmény ezután Kanizsai Dorottya
nevét viseli. Érdekesség, hogy a
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névjavaslatot a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete tette.

Képviselõk kérései
A közgyûlésen Polai József
kiskanizsai képviselõ azt a problémát vetette fel, hogy az általános iskola udvarára délutánonként, amikor már felnõtt nem tartózkodik ott, visszajárnak a gyerekek. No, nem sportolni, ugyanis
a helyszínen már találtak kábítószer-fogyasztásra utaló eszközöket is. Azt kérte, hogy a fõbejáratot zárják le egy kapuval, hogy
elejét vegyék a hasonló látogatásoknak.
Elfogadták a képviselõk Jerausek István a 61-es út elkerülõjével kapcsolatos indítványát is,
amely felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el annak érdekében, hogy az ominózus,
megszüntetésre ítélt vasúti átjáró
tovább mûködhessen.
Papp Ferenc (MSZDP) a napirend utáni hozzászólások keretében arra hívta fel a figyelmet,
hogy a Teleki út 36. elõtt hetek
óta útjavítás zajlik, óriási a por,
ami mindent ellep, s az ablakok
résein át beszüremlik a környezõ
házak szobáiba is. A képviselõ
kérte a felelõs, vagy a felelõsök
megnevezését.
Marton István polgármester
válaszában elmondta, a 2005. telén, hóesésben végzett útjavítás
eredménye az ismétlõdõ aszfaltozás, az említett szakaszt például
már kétszer is javították.

A város büszkesége
Tóth László arra hívta fel a
képviselõtársak figyelmét, hogy
az oktatási tárca vezetõje a minap adta át Mihovics Szabinának, az NTE 1866 MÁV dzsúdósának a jó tanuló, jó sportoló
címet, ezzel ismerve el eddigi
sikereit. Szabina a magyar válogatott tagja lett, s jövõ hónapban képviselheti hazánkat a
máltai Európa Bajnokságon
amennyiben biztosítva lesznek a
kiutazáshoz szükséges források.
Tóth László ehhez kérte a város
segítségét. Marton István arról
biztosította a képviselõt (aki
egyébként a patinás sportegyesület elnöke is), hogy keresnek
forrásokat, s segítenek Szabinának.
Horváth Attila
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Kanizsa – Városháza
Felhívás

Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot
és ingatlantulajdonosokat, használókat, hogy az idei évben a gyorsabban
beindult vegetációnak köszönhetõen
a parlagfû, valamint több allergiát
keltõ növény virágzásnak indult,
vagy ahhoz közeli fejlõdési szakaszba került. A növényvédelmi védekezést indokolt ellenük megkezdeni.
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos, földhasználó figyelmét arra,
hogy 2007. április 14-ei hatállyal
jogszabályi változás következtében
megváltozott a parlagfû irtással kapcsolatos kötelezettségük. A 2007.
évi XVI. törvény 20.§ (1) bekezdésében a törvényhozó módosította a
növényállomány fejlettségi állapotát. E szerint a földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt
az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfû irtásának elmulasztása esetén az ingatlantulajdonosok,
földhasználók ellen eljárást folytat
le az eljáró hatóság, melynek keretén belül a növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. törvény 60.és
61.§-a alapján növényvédelmi bírságot szab ki. A törvény kötelezõ
jelleggel írja elõ minden esetben a
növényvédelmi bírság kiszabását,
terület nagyságtól, növényi borítottságtól függetlenül. A növényvédelmi bírság tételes mértékérõl a
187/2006. (IX. 5.) számú Kormányrendelet rendelkezik. E szerint a
mulasztók belterületen 20.000
forinttól 750.000 forintig terjedõ
pénzbírságot kötelesek fizetni.
Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a parlagfû irtásán kívül további általános allergiakeltõ növények ellen is kötelesek védekezni,
amit mechanikai, vagy kémiai úton
is teljesíthetnek. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének
többször módosított 31/2002. (VI.6.)
számú rendeletének 1. számú melléklete sorolja fel azokat a növényfajokat, vagy családokat, melyek ellen
a védekezést a vegetációs idõszakban meg kell kezdeni és azt az idõszak végéig fenn kell tartani. E növények: – Üröm-félék, Libatop-félék, Útifû-félék, Pázsitfû-félék, valamint a Lorum- (vagy sóska) félék.
A fenti növények elleni védekezésrõl az önkormányzati rendelet
6.§-a rendelkezik.
Tájékoztatjuk a T. Ingatlantulajdonosokat, Földhasználókat, hogy
a rendeletben elõírt kötelezettségek betartását az eljáró hatóság
munkatársai ellenõrzik, a kötelezettségüket elmulasztó földhasználók ellen szabálysértési eljárást
folytat le a jegyzõ, mely során
30.000,-forintig terjedõ pénzbírságot szabhat ki.

2007. június 7.

Tájékoztató a Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásairól
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot írt ki a
testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése céljából. A pályázók saját forrásaik
legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából 2007. július 1. és 2008. június 30. között megvalósuló, tételes költségvetéssel
alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást. A pályázati felhívásra 11 pályázat érkezett be.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2007. április 29-én döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról,
a Közgyûlés a bizottság döntését megerõsítette. Ez évben 9 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. A következõ pályázókkal, összesen 1 750 000 Ft támogatási összegrõl készít támogatási szerzõdést a Polgármesteri Hivatal:
A pályázó szervezet neve
A pályázat címe
Támogatás
Attila Óvoda
VIII. Integrációs konferencia Nagykanizsán
50 000 Ft
Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú
Nyári tábor Erdélyben
250 000 Ft
Egyesület
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
Nemzetközi újévi gála a testvérvárosokkal
194 500 Ft
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete
Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése
193 000 Ft
Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány Salo-uskelai evangelikus testvérgyülekezet 25 fõs
csoportjának látogatása a Nagykanizsai
Evangélikus Egyházközség meghívására
250 000 Ft
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola
Együtt határtalanul
193 000 Ft
Thúry Diáksport Egyesület
Sportbarátság
148 000 Ft
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
III. Testvérvárosi Diáktalálkozó „Vitalitás”
246 500 Ft
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
Építészeti és kulturális értékek megismertetése
szakiskolások részére Erdélyben
225 000 Ft
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelõen a támogatási szerzõdés megkötése, a pályázati
célok megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.

Bérbeadó önkormányzati ingatlanok az ipari parkban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Parkban található két darab irodahelyiségét. Az
irodák 14,5 és 31,5 m( alapterületûek, telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek.
Az irodák bérleti díja 1.300,-Ft/m( + ÁFA/hó + rezsi.
Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és Logisztikai Központ (Nagykanizsa,
Garay u. 21.) és a következõ telefonszámon lehet: 93/310-256.

Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Hrsz.
Nagyság (m2)
Megnevezés
Megnevezés
4188/2.
38.920
beépítetlen terület
A palini városrészben lévõ Magvetõ utca vége
4062.
5.000
lakóház, udvar
A palini városrészben lévõ templom mögötti területek
4058
782
agyagbánya
4059
358
beépítetlen terület
4064
2.179
lakóház, udvar
4291/37
1.016
beépítetlen terület
A palini városrészben lévõ Diófa utcai területek
4291/41
1.016
beépítetlen terület
4291/44
1.016
beépítetlen terület
4291/45
1.016
beépítetlen terület
4291/46
1.011
beépítetlen terület
4291/47
1.116
beépítetlen terület
4307/2
12.132
szántó
A palini városrészben lévõ Iparos utcai területek
4307/3
898
beépítetlen terület
4307/4
900
beépítetlen terület
4307/5
900
beépítetlen terület
4307/6
900
beépítetlen terület
4307/7
900
beépítetlen terület
4307/8
899
beépítetlen terület
4307/9
899
beépítetlen terület
4307/10
899
beépítetlen terület
4307/11
899
beépítetlen terület
4307/12
899
beépítetlen terület
4307/13
899
beépítetlen terület
4764
14.946
beépítetlen terület
A Herkules és a Vadrózsa utcák végén lévõ területek
4762
14.960
beépítetlen terület
4767
15.598
beépítetlen terület
A bérleti szerzõdések megkötésénél 2007. június 30.-ig elõ-bérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi
használóinak. Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724.
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Novemberben nyitja meg kapuit a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont

Új bevásárlóközpont Nagykanizsán
A Kanizsa Centrum a város
keleti részén, a forgalmas Hevesi Sándor és a Teleki utca keresztezõdésében, a volt Thury
laktanya helyén épül, mintegy
52.000 négyzetméteres területen. A beruházásról Paár Attilát,
a Kanizsa Centrum Invest Kft.
ügyvezetõ igazgatóját kérdeztük.
– A húszezer négyzetméter
alapterületû bevásárlóközpontban egy hatezernégyszáz négyzetméteres INTERSPAR hipermarket igényes minõségû termékekkel és megfizethetõ, kedvezõ
árakkal fogadja a vásárlókat. Az
INTERSPAR mellett különbözõ
profilú üzlethelyiségek és vendéglátó egységek kerülnek kialakításra. A bérbe adható terület
nagysága
kilencezerkilencszáz
négyzetméter. Az épület elõtt
több, mint nyolcszáz férõhelyes
parkoló áll ingyenesen a vásárlók rendelkezésére. A kivitelezési
munka 2007. áprilisában kezdõ-

dött meg, a tervezett nyitás 2007.
novemberében várható. A városrészben néhány hónapon belül
egy új kereskedelmi centrum fejlõdik ki, ami nemcsak a közeli lakótelepet és a város lakosságát
látja el széles körben, hanem a
terület elhelyezkedésébõl adódóan a városon átutazók is könnyen
rátalálnak, hiszen a horvát-magyar határátkelõhelytõl, Letenyétõl huszonkét kilométerre,
Keszthelytõl pedig negyvenkilenc
kilométerre található. A Balaton
és a gyógyvizek közelségének,
valamint a kitûnõ vadászati lehetõségeknek köszönhetõen Nagykanizsa turisztikailag is jelentõs
település a térségben. Könnyen
megközelíthetõ a 7-es fõút, illetve
az épülõ M7-es autópályáról. A
beruházás további újabb munkalehetõséget jelent a városban és
a régióban élõknek.
– Ki a Kanizsa Centrum beruházója?
– Kanizsán elsõ ízben fejleszt
bevásárlóközpontot magyar beru-

házó, a Kanizsa Centrum Invest
Kft., amelynek tulajdonosa két,
komoly tapasztalatokkal rendelkezõ beruházó cég. Az egyik az
Eurobuild Magyarország Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Kft.,
amely az Eurobuild Investment S.
A. magyarországi leányvállalataként végzi tevékenységét a keletközép-európai régióban. Tulajdonosai körében a hazai építõipari
kivitelezés mértékadó képviselõi
találhatók. Jelen beruházásban
befektetõként vesz részt. A másik
az Aquincum Invest Vagyonkezelõ
Kft. Az Óbuda-Újlak Csoport tagjaként vesz részt a beruházásban.
A Csoport legrégebbi és legjelentõsebb vállalkozása az ÓbudaÚjlak ZRt., mely az elmúlt évtizedben a magasépítéshez kapcsolódó beruházás-szervezõi piacon
a legjelentõsebb szolgáltatóvá
vált. Több, magasépítési létesítményfajta (kereskedelmi-, iroda-,
logisztikai, lakóprojekt, továbbá
sport, egészségügyi és oktatási létesítmény) komplex mérnöki fel-
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adatainak lebonyolításában mûködött közre. Az Óbuda-Újlak
ZRt. a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont beruházásban befektetõként, tervezõként és lebonyolítóként vesz részt.
– Mi teszi vonzóvá az új üzletláncot?
– A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont termék- és szolgáltatás-választékát a változatos profilú üzletek határozzák meg. Az országban már több helyen népszerû INTERSPAR elsõként jelenik
meg a városban, s mint hipermarket jó minõségû árucikkeket kínál
széles választékban, mérsékelt
áron. Jelenleg folynak a bérleti
tárgyalások több hazai és nemzetközi áruházlánccal, s szívesen fogadják a helyi kereskedõket is a
bevásárlóközpontban, hiszen színes termék és szolgáltatásválasztékot szeretne a beruházó nyújtani. A bevásárlóközpont közelében
lévõ lakótelep, valamint a városon belüli jó elhelyezkedés alapozza meg azt a feltevést, hogy a
Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont minden bizonnyal számos
vásárlót fog vonzani – összegezte
befejezésül Paár Attila ügyvezetõ
igazgató.
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Nagykanizsa,
június 22 – 23.
Thúry tér
Június 22.14 óra
A THÚRY GYÖRGY HISTÓRIÁS NAPOK MEGNYITÓJA
Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter alpolgármester
Koszorúzás Thúry György szobránál
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
14.45 óra A KOR MAGYAR ÉS TÖRÖK HADI VISELETEI
Somogyi Gyõzõ festõmûvész kiállításának megnyitója
15 óra THÚRY GYÖRGY ÉS KORA – elõadások
életmódról, szokásokról a korabeli Magyarországon
17 óra VIRÁG- ÉS KRÓNIKÁS ÉNEKMONDÓK VETÉLKEDÕJE
Képzõmûvészetek Háza

Fotó: Horváth Attila

23.qxd

Trianonra emlékeztünk
A trianoni diktátum 87. évfordulója alkalmából vasárnap 14.00
órától megemlékezõ ünnepséget
szervezett Nagykanizsán az Eötvös térre a Nagy-Magyarország
Emlékmû Szoborbizottsága.
A program a nagykanizsai huszárok bevonulásával kezdõdött,
majd a Jézus Szíve-templom
Szent Imre Kórusa a több száz
ünneplõvel együtt elénekelte a
Himnuszt. Marton István polgármester köszöntõjét Jerausek István önkormányzati képviselõ olvasta fel, ezt követõen Horváth
István, Radnóti-díjas versmondó
Döbrentei Kornél költõ Rebellis
türelem címû versét adta elõ. Az
ünnepi beszédet Dr. Papp Lajos
szívsebész professzor mondta el.
Németh Ferenc zenetanár növendékei társaságában a magyar nép-

zene dallamvilágával színesítette
az ünnepség színvonalát. Kiss
Dénesnek a Trianon Társaság országos elnökének levelét Jerausek István olvasta fel, majd a
Béke Nagykövete, Liszt és Kazinczy-díjas Dévai Nagy Kamilla
tanítványaival a trianoni ország
csonkolásra emlékezett színvonalas mûsorával. A szoborbizottság
elért eredményeirõl és további
feladatairól Rajnai Miklós számolt be. Sabján Ferenc Minden
nap címû versét szintén Horváth
István adta elõ. A szívet és lelket
egyaránt megérintõ mûsor a Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével ért véget. A mûsor után a
kegyeleti koszorúk elhelyezésére
került sor.
Cz.Cs.

Meghívó
Fogadóórát tart az Idõsügyi Tanács.
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy június 12-én, kedden
10 órától 12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában
(Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

19.45 óra VERETES MÚLT – a város történetét bemutató
emlékérmek, jelvények kiállítása
20 óra HISTÓRIÁS ÉNEKMONDÓK HANGVERSENYE
Kónya István lantmûvész, Joós Tamás gitármûvész, Balázs Júlia ének
Erzsébet tér (Török kút)
Június 23. 10 óra TÖRTÉNELMI JELMEZES FELVONULÁS
Útvonal: Erzsébet tér – Fõ út – Teleki út – Rózsa utca – Thúry tér
Thúry tér
10 – 19 óra KÉZMÛVES KIRAKODÓVÁSÁR, SOKADALOM
11 óra A TÖRTÉNELMI JELMEZES FELVONULÁS
SZEREPLÕINEK ÜNNEPÉLYES FOGADÁSA
a korhû sátornál
11 – 13 óra PÁROS VIADALOK, CSATAJELENETEK,
RENESZÁNSZ TÁNCOKTATÁS ÉS GYALOGOS HARCI
BEMUTATÓ
14 – 17 óra TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK
14 – 18 óra ÉLETKÉPEK A TÖRÖK KORI MAGYARORSZÁGON
– korabeli életmód, zenei és hastánc-bemutató a korhû török sátorban
14 óra KÖZÉPKORI DIVATBEMUTATÓ
a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola diákjainak
közremûködésével
14.30 óra VIRÁG – ÉS KRÓNIKÁS ÉNEKESEK MÛSORA
14.45 óra HASTÁNC-BEMUTATÓ
Zhafíra és Tanítványai
15 óra KÖZÉPKORI DIVATBEMUTATÓ
a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja közremûködésével
15.30 óra AZ IGRICZEK EGYÜTTES
(Pilisborosjenõ) mûsora
16.30 – 18 óra FEGYVERMUSTRA
vívótechnikai és páncéltörténeti bemutató
18 óra A TÖRÖK ZENÉT JÁTSZÓ MYZRAB ZENEKAR
MÛSORA
19 óra A HISTÓRIÁS NAPOK
zárásaként a résztvevõk a
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
programjához csatlakoznak
Tisztelettel hívom és várom az érdeklõdõket rendezvényeinkre:
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Jerausek István a 10. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart a 2007. június 11-én 17.00-18.00 között a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban, 18.30-19.30-ig a Kisfakosi Kultúrházban.
Karádi Ferenc a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

Jegyzõi pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet jegyzõi
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés határozatlan idõre szól, a
munkakört teljes munkaidõben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása a Ktv. szerint történik. A munkakör a Közgyûlés döntését
követõen azonnal betölthetõ.
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Zalakaros Város jegyzõje
8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. Tel.: 93/340-100, fax: 93/340-531
Mûszaki osztály, tel.: 93/540-091
E-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu
Zalakaros Város Jegyzõje értesíti a hatásterületeken lévõ ingatlanok tulajdonosait, hogy a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon a Via
Kanizsa Városüzemeltetési Kht., mint kérelmezõ hivatalom 2007. árilis 26án kelt határozatában a 3-342-4/2007. számon forgalomszabályozó közterületi sorompóra építési engedélyt kapott.
Az ügy tárgya: a Via Kanizsa Városüzemeltetési Kht. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon forgalomszabályozó közterületi sorompó építési engedélyérõl értesítés.
Az eljárás lefolytatására Zalakaros Város Jegyzõjét jelölte ki a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a
603/2007/H. számú végzésével.
A tervezett létesítmény, tevékenység: A tervezett sorompó az Erzsébet tér
nyugati oldalának déli részének lehatárolása, a volt parkoló és a Külkereskedelmi Bank bejárata déli határára kerül elhelyezésre, ezáltal csak a Polgármesteri Hivatal, Ügyészség és Bíróság intézményeit tartalmazó épület megközelítését biztosító út-parkolószakasz használatát korlátozza, azok mûködési
ideje alatt. Az elhelyezésre kerülõ sorompó Nice Wil4 tipusú, 4 m-es karral.
A hatásterület vélelmezhetõ határai: Magyar u., Király u., Báthory u. a
mellékelt térkép szerint:
Tájékoztatás az érintettek részére: Az ügy iratai és a tervdokumentációk

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a
személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat igazolását, a pályázó
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi
Közlönyben való közzétételtõl számított 31. nap 16.00 óra. A beérkezett
érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyûlés elé.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidõ lejártát követõ elsõ
közgyûlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701
vagy 500-705-es telefonszámon.

megtekinthetõk Zalakaros Város Polgármesteri hivatalának mûszaki osztályán a
003. számú irodában ügyfélfogadási idõben csütörtök kivételével minden munkanapon délelõtt 8.00-12.00 óráig, hétfõn és szerdán délután 12.30- 14.00 óra között.
Felvilágosítás kérhetõ telefonon Józsa Attila ügyintézõtõl hétfõtõl csütörtökig 8.0016.30 óra között, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 93/540-091 telefonszámon.
Az építési engedély határozat ellen a hatásterületen lévõ ingatlan tulajdonosok
a kifüggesztés napját követõ 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala megyei Kirendeltségéhez címzett, de hatóságomnál benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhetnek.
Zalakaros, 2007. április 26.
A jegyzõ megbízásából: Czeglédy András, mûszaki osztályvezetõ

Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
Hrsz. / Megnevezés
Kikiáltási ár
Hónap/nap
Idõpont
961.
Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar
11.300.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
08:30
964.
Arany János u. 7. volt óvoda
21.300.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
09:30
131/2.
Magyar u. 18. beépítetlen terület
19.692.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
10:00
4372/1.
Alkotmány u. 160. szociális otthon
51.800.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
10:30
4277/1.
Palini beépítetlen terület
25.809.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévõ alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés
Kikiáltási ár
Hónap/nap
Idõpont
984.
Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1.
Erzsébet tér 12.
173.000.000 + áfa
06.13
07.04
07.25
09.00
987.
Erzsébet tér 13.
988/1.
Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendõ ingatlanok: mûemléki környezetben találhatók, a vevõ köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevõ köteles az adásvélteli szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevõ köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
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Kanizsa – Könyvünnep

Megjelent a Kanizsai Antológia 5. kötete. A város önkormányzata támogatásával napvilágot látott kiadványt az Ünnepi Könyvhét elõestéjén mutatták be a Halis
István Városi Könyvtárban. Az antológiát idén az önkormányzat felkérésére új szerkesztõbizottság állította össze Lehota M. János esztéta, felelõs szerkesztõ irányításával. A megjelenteket Balogh László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság elnöke köszöntötte, majd Lehota M. János bemutatta a kulturális kiadványt. Folytatni kívánja a dr. Horváth György
által elkezdett hagyományt, de némi újítást is beleplántált. A Burkus
József festõmûvész három illusztrációját tartalmazó kötet az Arskép
alcímet kapta, fotók nem szerepelnek benne, mert véleménye szerint
a kép elviszi, behatárolja gondolkodásunkat és megtöri az egységet. A jövõben õ kíván felkeresni
szerzõket, fontosnak tartja a fiatal
generáció megjelentetését, szeretné, ha a Nagykanizsáról elszármazott egyetemisták írásai, tanulmányai is nyilvánosságot kapnának,
hiszen a város eme gesztusa meghatározó élményt jelenthet számukra. Erre már találunk is az antológiában példát a Budapesten élõ
Farkas Attila Erik személyében.
Az esten a Tungsram-Hevesi
Versmondókör tagjai mûködtek
közre.
Ökoiskola a Kõrösi. A Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola a
2006-2009. közötti idõszakra elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium által kiírt
Ökoiskola-címet. Az ezt tanúsító
oklevelet az intézmény képviselõjének ünnepélyes keretek között adták át az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
képviselõi június 1-jén Budapesten,
a Városmajori Gimnáziumban.
Simon M. Veronika festménysorozatai. Simon M. Veronika Munkácsy- és Krúdy emlékérmes festõmûvész festménysorozataiból láthatnak kiállítást az
érdeklõdõk a Halis István Városi
Könyvtárban. A tárlatot Lovag
Kanizsa József nyitotta meg. A
portrékat, csendéleteket, életképeket tartalmazó kiállítás anyaga
a hónap közepéig tekinthetõ meg.
A Krúdy Kör nevében a megnyitó ünnepségen adták át a könyvtár számára a Simon M Veronika
által festett Halis István portrét.

2007. június 7.

Ünnepi könyvhét,
hetvennyolcadszor
A 78. Ünnepi Könyvhét nagykanizsai rendezvénysorozata a
hagyományoknak megfelelõen a
Deák Ferenc téren felállított
könyvsátraknál nyitotta meg kapuit.
Köszöntõ
beszédében
Szmodics Józsefné, a Mûvelõdési
és Sportosztály vezetõje felidézte
a kezdeteket is. Miskolcon, 1927ben, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvkereskedõk
Országos
Egyesülete közgyûlésén fogalmazta meg dr. Supka Géza a
könyvhét gondolatát. Eredeti javaslata szellemében a jogutód
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése 1929. óta
szervez hazánkban egyedülálló
módon könyvnapot, majd 1952ben elõször könyvhetet. A kiadók
ekkora idõzítik kiadványaik egy
részének megjelentetését, melyekrõl úgynevezett könyvheti
lista segítségével lehet tájékozódni. Nagykanizsán 1979. óta rendeznek folyamatosan könyvhetet.
A Halis István Városi Könyvtár
és a Deák-Zrínyi Könyvesház által szervezett idei program annyiban különbözik a korábbiaktól,
hogy helyi írókat, költõket mutat-

nak be. A könyvhétre megjelent
országos kiadványok szinte hiánytalanul megtalálhatóak a könyvsátorban és a könyvesboltokban. –
Azt látjuk – mondta Szmodics
Józsefné –, a modern technika
egyre inkább háttérbe szorítja a
könyvet, de tudnunk kell, hogy
semmi nem pótolja azt a tudást,
azt a lehetõséget és személyes találkozást, amit egy könyv jelent
az olvasó számára.
Bízik benne, hogy Stefan
Zweig osztrák író sorai igazak.
Egyetlen energiaforrás sem bocsát
ki annyi fényt, amennyit néha egy
kis kötet sugározni tud magából,
és az elektromos áramnak soha
nem lesz annyi energiája, amenynyi elektromosság az írott szóba
belefér. Különbözõ olvasási kutatások kerültek napvilágra, amirõl
el kell mondani, a magyarok még
mindig többet olvasnak, mint az
európai átlag. Ez biztató, hiszen
gyakran halljuk, a gyermekeink
nem tudnak olvasni! Hibáztatjuk a
szülõt, a pedagógust, az írókat, a
kiadókat, de nem kell felelõst keresni, mert mindannyian felelõsek
vagyunk ezért. Az ilyen alkalmak

Fergeteges gyermeknap
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület, valamint a Roma Nõk Országos Szervezete gyermeknapra várta a családokat. Mint a
korábbi években, idén is a Csónakázó-tónál lévõ Hét Bükkfa forráshoz
szólt a meghívás, az esõ azonban
közbeszólt, így a gyermeknap a
Bogdán János Cigány Kisebbségi

Közösségi Házban folytatódott.
Számtalan játék, sport- és ügyességi
vetélkedõ, arcfestés, kulturális program, a határõrség fegyverbemutatója
és a rendõrség akciócsoportja szórakoztatta a gyermeknap közönségét,
addig voltak, akik roma ételkülönlegességeket fõztek bográcsban.
B.Zs.

is lehetõséget adnak arra, hogy a
fiatalok megszeressék a könyveket. A megnyitót követõen a
könyvsátorban Bakonyi István,
Büki Pálné, Dezsõ Ferenc, Mészáros József, Pék Pál, Polgár József,
Szabadi Tibor és Szoliva János
dedikált. A Halis István Városi
Könyvtárban bemutatták Bakonyi
István kritikus, irodalomtörténész,
A dolgok arca – Arcképvázlat Pék
Pálról címû kismonográfiáját.
Laudációt Balogh László, az
OKISB elnöke mondott. Ezzel
egy idõben ismerkedhetett meg a
közönség Stáció címmel Pék Pál
megzenésített verseket tartalmazó
CD-albumával. Közremûködött
Hochrein Judit, Kardos Endre(Bozi) és Lukács Sándor. Másnap a keszthelyi író, Kara Kocsis
Gabriella: Pipitérország címû regényét mutatták be szintén a
könyvtárban. Hétfõn Mészáros
József: a nagykanizsai NagyMagyarország-emlékmû címû dokumentum-kötetével, majd Polgár
József: Életinduló címû regényének bemutatójával folytatódott a
könyvhét. A fiatal tehetségek írásai pedig a Kanizsai Antológia 5.
kötetében olvashatók.
Bakonyi Erzsébet

„És mégis
élünk”
Trianonról Babicsné Bertha
Évát, a Polgári Kanizsáért Alapítvány szóvivõjét faggattuk:
– A leghûségesebb városból
származok. Igen, soproni lány
vagyok, ott tanult erdészmérnök
férjemmel kerültem ide. Amivel
szülõvárosom ezt a címet kiérdemelte, hogy nagyszüleim nemzedéke az Ausztriához tartozás helyett
– mint kedves íróm, Somogyváry
Gyula fogalmazott „És mégis
élünk” címû regényében – a kálváriás magyar sorsot választotta. 1921. augusztus 28-án a történelmi határt több helyen osztrák csendõralakulatok lépték át.
Ágfalvánál azonban 120 ember
meglepetésszerû
puskatûzzel
visszavetette õket. Ez volt az elsõ
ágfalvi összecsapás. Kezdetét
vette a másfél hónapig tartó nyugat-magyarországi fegyveres felkelés. Ez kényszerítette ki decemberre a népszavazást, egyedüliként rést ütve Trianonon.
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Dévai Nagy Kamilla:
Az én lelkem nincs szétszabdalva
A trianoni diktátum alkalmából
rendezett ünnepségen Dévai Nagy
Kamilla gitáros-énekes, három tanítványával könnyekig megható
elõadást tartott az ország megcsonkolására emlékezõ nézõsereg
elõtt. A Liszt és Kazinczy díjas,
valamint Bartók Béla-emlékdíjas
mûvésznõt a megemlékezõ koszorúzás után kérdeztük.
– Elõször vesz részt a városunkban megrendezett trianoni
megemlékezésen. Hogyan fogadta a meghívást?
– Kitörõ örömmel, mert Magyarországon alig van olyan hely,
ahol valamilyen nemzeti ünnep
kapcsán ne lettem volna. Korábban már jártam Nagykanizsán,
igaz az utóbbi években ritkábban.
Ennek oka abban rejlik, hogy
szinte minden idõmet a Krónikás
Zenede ügyei foglalják le. Sok
növendékem van, akik zömében a
határon túlról érkeztek, és én vagyok a zenei édesanyjuk, az
egyetlen ember, aki igazán törõ-

– Mint annyi más, ez is tabutéma a XX. századi magyar történelemben, a nyugat-magyarországi felkelés is az agyonhallgatás áldozata lett.
– De nem a mi családunkban.
Mindkét nagyapám beszélt róla
nekünk. Én is továbbadtam három gyerekemnek, mi az, amire
büszkék lehetünk. A soproni
egyetemisták – akiknek elõdei
szintén részt vettek a harcokban
– mindig is megemlékeztek
ezekrõl az eseményekrõl.
– Tudhatunk-e róla, hogy kik
is voltak a felkelõk?
– Az úgynevezett Rongyos gárdában – így hívták magukat, de
szó szerint azok voltak – ott küzdöttek a soproni fõiskolások és diákok, a magyaróvári gazdászok,
a pesti mûegyetemisták, az Alföld,
a Felvidék és Erdély magyarjai,
frontot megjárt tisztek és katonák.
– Elsõ ágfalvi összecsapást
mondott. Volt második is?
– Igen, 1921. szeptember 8-án
az osztrákok el akarták foglalni
a városi vízmû kútjait, hogy Sopront megadásra kényszerítsék. A
magyar felkelõk azonban meg-

dik velük. A kenyértõl a tanulásig
minden az én gondom.
– Mit jelent Önnek Trianon?
– Nekem személy szerint nagyon
sokat. Még úgy is, ha életkoromból
adódóan, akkor még nem éltem.
2004. december 5-én olyan döntést
kaptunk a diákjaimmal, mely szinte
a trianoni sebnél is jobban fájt.
Mindaddig úgy gondoltuk, a trianoni sebet nem múlhatja felül semmi. Olyan keserves fordulópontnak
és olyan hihetetlen történelmi igazságtalanságnak tartom a történteket, hogyha rágondolok elszorul a
torkom. Azt érzem, engem személy
szerint is szétdaraboltak. Levágták
a kezemet, lábamat és, hogy kínlódjak, meghagyták a fejemet.
Azért, hogy tudjak mindenrõl. Erdélybõl származom, ott is, a Felvidéken, sõt Kárpátalján is otthon
vagyok. Mindenhol ízes magyarsággal köszönnek rám. Én éppen
ezért egynek érzem az egész magyar testet és népek Krisztusának
érzem Magyarországot.

elõzték õket. Csak a beavatottak
tudták, hogy a magyar csendõrzászlóaljtól fognak fegyvert kapni a hajnali vállalkozáshoz. S a
túlerõben lévõ osztrákokat a kicsiny sereg végleg megállította.
A másfél hónap alatt huszonöten
a legdrágábbat, életüket áldozták azért, hogy Sopron és környéke – 257 km2 – magyar maradhasson.
– Mi az, ami legjobban megfogott ebben a történetben?
– Az, hogy mintha nem is 86
éves lenne. Ma is ugyanezek a
kérdések foglalkoztatnak minket:
szerethetjük-e a hazánkat általánosságban? Kivonhatjuk-e magunkat: úgysem rajtam múlik!
Netán 120 ember is csodát tehet?
– Nagykanizsán, a trianoni
megemlékezéseken minden évben
részt vesznek soproni hagyományõrzõk, csendõr egyenruhában.
– Ha már a Rongyos gárda
hõseit nem jeleníthetjük így meg,
méltó, hogy az õket segítõ Ostenburg-Moravek Gyula õrnagy
csendõreire hálával gondoljunk.
Sopronban szeretik õket…
P-Sz

– Az Ön által alapított Krónikás Zenedérõl, már esett szó. Úgy
tudom a világon egyedül álló intézményrõl beszélünk. Honnan
származik az alapítás ötlete?
– 1996. január 22-én a Magyar Kultúra Napján én az Úr
vendége voltam két napra. Majdnem halálos autóbalesetet szenvedtem. Két napig lehettem a
fényben. Utána nyaktól lefelé
megbénultam, és nagyon sok erõre volt szükségem, hogy ebbõl kilábaljak. Elõször csak meghalni
akartam, mert tehernek éreztem
magam. Aztán egy hónap múlva
kiderült, a gitárom a balesetet
teljes épségben átvészelte. Ez
adott erõt, mondván köszönöm
Uram, nekem kötelességem a gitáromhoz hozzá gyógyulnom. A
hangszerem végezné a dolgát, én
meg eltûnök mellõle? Ezt nem lehet! Az Úr megengedte, hogy
majdnem teljesen helyre jöjjek.
Ott a fehér szobában elkezdtem
gondolkodni, ha az ember egy
pillanat alatt át tud menni a máslétbe, akkor gondolkodni kell arról, hogyan is lesz tovább. Akkor
nem arról van szó, hogy azért
tértem magamhoz, hogy menjek
tovább, és énekeljek megint. Az
én szót felejtsem el! Legyen ez
egy szolgálat, amit mindig is szerettem volna. Átadni mindent,
amit sok évtized alatt megtanultam. Akkor fogalmazódott meg a
fejemben, hogy nem nekem kell
tovább menni, hanem át kell adni
ezt a tudást a fiataloknak. Így
megkerestem a tanárokat és megalakítottuk a Krónikás Zenedét.
Tizenegy éve mûködünk mindenféle állami támogatás nélkül.
Sokszor éhezve, sokszor kivert
kutyaként, lerománozva, leszlovákozva, leszerbezve, de végezzük a dolgunkat, így, ahogy most
itt is hallhatták. A legnagyobb
problémánk, helytelen magyarsággal mondva, hogy június 30ával ki vagyunk lakoltatva. Még
nem tudom hova megyünk. Az iskola természetesen megmarad,
ha máshol nem a szabadban. Van
egy icipici lakásom, egyik órát a
konyhában, a másikat a fürdõszobában.
– Meg szabad kérdezni mi a kilakoltatás oka?
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– Nem tudtuk fizetni a fûtés és
a villanyszámlát. Mibõl, amikor
nulla forintról indulunk minden
hónapban. Más iskolákban gyermekenként ötszázezer forint a
normatíva. Ennek ellenére ilyen
körülmények között is tucatnyi
lemezt készítettünk úgy, hogy a
stúdiómunka árát úgy éheztük
össze. Korgott a gyomrunk, amikor a felvételeket készítettük, belehallatszott a mikrofonba.
– A lemezek mellett megjelent
egy verses kötete, ha jól tudom ez
is abban az úgynevezett nehéz,
mélyrepüléses, vagy inkább újjászületéses idõszakban íródott.
– Sokan mondták rám, hogy az
Énekes Fõnixmadár, mivel olyan
sokszor tértem már vissza a halálból. Betegségeim és balesetem miatt sokszor álltam már a fényben,
többször voltam vendég az Úrnál,
és minden alkalommal megerõsödve kerültem ki. Ez nem mélyrepülés, hanem minden alkalom egy
feltámadás, egy újabb magasabb
szintû élet. Amikor az ember még
jobban külön tudja választani az
ocsút és a búzát, az igazi értékeket.
– A versbe fogalmazott gondolatok e felismerés tükrében születtek?
– Nagy részben igen. Elõször
még egy tiltakozás volt, hogy nem
akarok élni, aztán egy verses vallomás, miszerint megértettem
Uram, Te engem itt akarsz tartani
a földön. Aztán hittevése annak,
hogy egy népnek a leánya vagyok, és én ezt a népet nagyon
szeretem, ide, a Kárpát-medencébe tartozom. Nem a mostani Magyarország területéhez, hanem a
tizenötmilliós nemzethez. Az én
lelkem nincs szétszabdalva.
Czene Csaba

