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Kanizsa – Könyvhét

2007. június 14.

Múlt századunk kanizsai tanúi
Az ünnepi könyvhét záróeseményeként a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében mutatták be A
XX. század tanúi Nagykanizsán
címû interjúkötetet. A kötet a
Czupi Kiadó gondozásában jelent meg.
A vendégeket, a riportalanyokat Halmos Ildikó, az intézmény
vezetõje köszöntötte, majd Cserti Tibor, a Városvédõ Egyesület
elnöke megköszönte a két szerzõ, Büki Erzsébet és Dezsõ Ferenc munkáját, kiemelve a Kani-

zsa Dél-Zalai Hetilap jelentõségét is, hiszen a lapban megjelent
írások közül negyvenöt interjút
tartalmaz a kötet. A szerzõket
Halmos Ildikó, az est háziasszonya kérdezte a riportsorozat történetérõl. Dezsõ Ferencben fogalmazódott meg a gondolat,
hogy vissza kellene tekinteni, mi
minden történt a múlt században,
hiszen volt két világháború, fasizmus, kommunizmus, volt 56,
Gulág, Recs, Kistarcsa, Hortobágy... Olyan embereket próbáltak megkeresni, akik bizonyos

Zenehíd a Mura felett
A Halis István Városi Könyvtárban mutatták be azt a kötetet, amellyel dr. Vinko Zsganec
muraközi zeneszerzõ és népdalgyûjtõre emlékeznek halálának
30. évfordulóján.
A Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Mura Menti Horvátok Egyesülete
rendezvényén Pénzes László megyei elnök méltatta dr. Vinko
Zsganec tudományos munkásságát és köszönetet mondott mindazoknak, akik a zalai horvátajkú
településeken mind a mai napig
ápolják az anyanyelvû népdaléneklés hagyományait.
A kulturális eseményen részt
vett többek között dr. Zvonimir
Bartolics professzor, a Csáktornyán mûködõ Matica Hrvatska
(Határon Túli Horvátok Hivatala)
elnöke, aki megszervezte azt,
hogy újra kiadják dr. Vinko
Zsganec népdalgyûjteményét.
Mindezt azért tartotta fontosnak, mert rendkívül értékes dalkincsrõl van szó. A Zala megyéhez közeli Vratisinec községben
született Vinko Zsganec még a
hatvanas években jegyezte le és
gyûjtötte össze a Mura folyó magyarországi és horvátországi térségében lévõ falvak közösségeinek régi dalait, amelyeket aztán
kötetbe rendezett. Mindmáig ez
az egyetlen olyan kiadvány, ami
átfogóan tartalmazza a Mura
menti horvátok gazdag népdalkincsét.
Proszenyák István zenetanár,
a kanizsai horvát kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese szerint a kötet értékét növeli, hogy

a könyvben olyan dalok is szerepelnek, amelyeknek például tizenkét (!) változata is van. A kanizsai horvát kórus tagjai a próbákon szívesen elevenítik fel a
dalok tanulása közben, hogy miként énekelték annak idején az
egyes variánsokat a Mura menti
falvakban. Ez azt is mutatja,
hogy a zalai horvátajkú községekben kialakult mikroközösségek régen a sajátjuknak éreztek
minden egyes népdalt, és mindez a szövegben mutatkozott
meg, ugyanis valószínûleg a
dallamok nagy része azonos
volt, de a szövegben mindig
megjelentek azok a sajátosságok, amelyek egy-egy Mura
menti horvát közösségre jellemzõek voltak.
Az eredeti Mura menti és muraközi káj-horvát nyelvû daloknál
dr. Vinko Zsganec azt is megjelölte, hogy sok esetben magyar
népi dallam cseng vissza, amelyeket a horvát emberek szép kájhorvát szöveggel énekeltek.
A most napvilágot látott daloskönyvben meghagyták eredeti
változatban azt a dalkincset és a
zenei részt, amit a hatvanas évek
második felében adtak ki elõször,
de a mostani kötet kibõvült dr.
Vinko Zsganec életrajzával - dr.
Zvonimir Bartolics tollából.
A horvát könyvbemutatón közremûködött a Tótszentmártoni
Kulturális Egyesület tamburazenekara, a Kanizsai Horvát Kórus
pedig ízelítõként néhány szép
dallamot szólaltatott meg a
Zsganec-gyûjtemény anyagából.
Gelencsér Gábor

megpróbáltatáson mentek át.
Akik ugyan egyszerû, de igazából nagyszerû emberek voltak,
mert sok megpróbáltatást, kínzást, megaláztatást viseltek el, és
mégis megmaradtak embernek
az embertelenségben. Megemlékezett arról a hat elhunyt idõs
személyrõl is, akik már nem lehettek az ünneplõk között. Büki
Erzsébet elmondta, a riportalanyokat könnyû, de egyben nehéz
is volt megtalálni. Megegyeztek
abban is, hogy lehetõleg kevésbé
ismert embereket keresnek fel,
és minél több foglalkozás, szakma és háttér-életet mutatnak be,
majd Pucsák Katalin és Ferencz
Mihály közremûködésével felolvastak egy-egy írást. Kötetbemutató beszédében Balogh László,
az OKISB elnöke kiemelte, hogy
mi a könyv, azt tudjuk, hogy mi
a lokálpatriotizmus, azt néha elfelejtjük! Helyi érdekû hazafiság, szûkebb lakóhelyünk szeretete. Ez az egészséges lokálpatriotizmus nyilvánul meg ezen
könyv minden lapján. Példaértékû közös kiállás Kanizsáért. Ar-

ról szól, hogy együvétartozunk.
Tanulsága az, hogy azért még
összedolgozhatunk, hogy nem
vagyunk egyformák, mint ahogy
gátolhatjuk egymást minden
egyformaságunk ellenére is. Az
interjúkötet
témagazdagsága,
sokszínûsége napjaink világának
ellentmondásosságát, az egyéni
lét örömeinek és fájdalmainak
széles skáláját szólaltatja meg.
Megtapasztaljuk, hogy a szóbeli
emlékezet száz évet, három generációt képes átívelni. A két interjúvolónak, alkotó újságírónak,
nyugalmazott iskolaigazgató tanárnak sikerült megtalálni azokat a hiteles bölcseket, akikkel
sikerült visszahozni a régi, hol
szép, hol fájdalmas idõket. Köszönet érte minden segítõnek, támogatónak, minden benne szereplõnek – majd az eltávozott interjúalanyokért meggyújtott egy
gyertyát.
Az esten közremûködött dr.
Horváth László tárogatón, zongoraszólót játszott Gyana Zsófia. A
dedikálás elõtt több civil szervezet is köszöntötte a két közéleti
személyiséget.
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KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minõsített képzések
június 25 – július 20-ig,
és július 23 – augusztus 17-ig

MINDEN TUDÁSSZINTEN,
ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvbõl,
vizsgáztató tanárok vezetésével!

JELENTÕS KEDVEZMÉNYEK:
- INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
- INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérõknek!
- GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
- KEDVEZÕ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetõség!
BEIRATKOZÁS: személyesen, a jelentkezés sorrendjében

8 HÓNAP TANANYAGÁT MOST
4 HÉT ALATT SAJÁTÍTHATJA EL!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
* 10% kedvezmény csak június 8-ig történõ beiratkozás esetén!

OM reg.sz.: 20-0129-04
Akkred. sz.: 0584

Luxusautó és luxusvilla a vízdíjakból
Amikor a képviselõtestület legutóbbi ülésén a láthatóan szétszaladt
gondolataival viaskodó Kovács Antal elnök-vezérigazgató a jogszerûtlen vízdíjszámlázás mellett kardoskodott, érezhettük ez már a vég kezdete. A harmincegyedik éve hûbéradományként kezelt Vízmûnél kibújt a szög a zsákból. A kihulló
csontvázakat szorgosan visszagyömöszölni igyekvõ Böröcz Zoltán és
Dr. Fodor Csaba szocialista képviselõk sem voltak képesek segítségére lenni egykori párttársuknak. Pedig mindent megtettek, még a szoci-

alisták lelkiismeretének számító Dr.
Károlyi Attilával is szembekerültek.
Zsugorodó befolyásukat, illetve
Böröcz cégének a Vízmûvel kötött
évi, mintegy húszmillió forintra rúgó takarítási szerzõdését is védték.
Az elnök-vezérigazgató azonban a
MSZMP városi végrehajtóbizottság
tagjaként szerzett gyakorlatával
csak ment elõre. A mások számonkéréséhez szokott vezetõ nehezen
tûrte, hogy fordult a világ, most rajta
kérnek számon. A demagógiával
próbálkozó Kovács, elsõként a napi
harminc liter vizet fogyasztó mély-

szegénységben élõkrõl beszélt –
ennyit meginni sok, fürdéshez kevés
–, majd egyszerûen letolvajozott ötvenezer embert, amikor kijelentette,
a társasházi mellékvízórák felszerelésére azért volt szükség, mert a lakók meglopták egymást, a mérõ
nélküli tûzcsapokról pedig a vállalkozók engedték köbméterszám a vizet. Mikor végképp sarokba szorult,
elõállt a farbával. A vízdíj hetvenkét
százaléka olyan költségeket tartalmaz, melyek akkor is jelentkeznek,
ha egyetlen csepp vízfogyasztás
sem történik a városban.

Vessünk akkor egy pillantást
ezekre az állandóan jelentkezõ és
semmiképp nem csökkenthetõ
költségekre.
Az apróságok között talán
említésre érdemes a Vízmû vezetésének legutóbbi gesztusa, amikor az alig néhány órás részvénytársasági közgyûlésen a harapnivaló mellé a legnevesebb borászatok nedûit kínálták a pincérek, az
egyébként munkaidõben lévõ tulajdonosi képviselõknek...
Miután múlt év nyarán Kovács
Antal összetörte a Vízmûtõl személyi használatra kapott, chipkártyával nyíló Reanult Lagunáját,
egy nyolcmilliós Volkswagen
Passattal vígasztalta magát. A
2000 cm3-s, turbodiesel luxusautóba természetesen – a költségtakarékosság jegyében – szuper automata DSG váltót rakatott. S
hogy igazgatótársai se nélkülözzenek, Zajzon Imre mûszaki igazgató 1,8-as Opel Vectrát, míg
Korczné Kocsis Piroska gazdasági igazgató 1,6-os Opel Astrát kapott. Mondani sem kell, a vízdíjat
fizetõk pénzébõl. (Kovács szerint
mostanság nem jó vízmûvesnek
lenni. Talán ezért nem találni az
autókon még egy tenyérnyi matricát sem, ami a valós tulajdonost, a
Vízmûvet reklámozná.)
Az érthetõség kedvéért: a személyi használatra kapott autók
teljes költségét – benzin, szerviz,
adók, biztosítási díjak, stb. – a
cég állja, plusz fizeti utánuk a
cégautó-adót is. A személyenként
kapott havi négyezer kilométeres
keret pedig lehetõvé teszi, hogy a
használatba kapó a cég ügyein kívül, ezzel az autóval oldja meg
családja ügyes-bajos dolgait.
Esetleg kilátogasson az elnök-vezérigazgató zajki halastavaihoz,
netán hosszas kirándulásokra,
nyaralásra induljon vele, hogy a
vízszolgáltatásokba belefáradván
kipihenhesse magát.
A legutóbbi pénzügyi bizottság
ülésén megtudható volt, a város
legnagyobb adósa a maga hatvankét millió forintjával a Dél-zalai
Víz- és Csatornamû Zrt.
(folytatás a 3. oldalon)
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Kanizsa – Közélet

Rozgonyi Polgári Kör:
Schrammel
kiállításán jártak
– A Rozgonyi Polgári Egylet
tagjai meghívást kaptak az Ernst
Múzeumban június 1-jén megnyílt
rangos kiállításra – tájékoztatta
lapunkat Miha Tamásné, az egylet
elnöke. – Schrammel Imre Kossuth-díjas, nemzetközileg is elismert keramikus, volt kanizsai piarista diák, az Iparmûvészeti Egyetem volt rektorának, a Professzorok Batthyány Köre tagjának Múlandóság címû kiállítását Fekete
György professzor emeritus nyitotta meg – folytatta a tájékoztatást az
elnökasszony. – A szépszámú érdeklõdõ megcsodálhatta a mûvész
különleges technikával készült alkotásait. A kiállítás címét jól
aposztrofálta a történelem egy-egy
tragikus eseménye, így a Pompeji
szoborcsoport, a megrázó Trianon
címû alkotás és 56-ban a feldúlt
Üllõi út kövein fekvõ halottakat
ábrázoló figurák. A Rozgonyi Polgári Kör és Egylet meghívására
már többször járt Nagykanizsán
Schrammel Imre. A HSMK-ban
2002-ben a Tavaszi Fesztivál nyitányaként tekinthettük meg kiállítását, 2003-ban pályájáról, életútjáról vallott egy polgári körös öszszejövetelen, és 2004-ben a Civil
Szabadegyetem egyik mûvész vendége volt. Nagykanizsa és a Piarista Iskola büszke lehet, hogy egy
híres keramikus gyermekkorában
szûkebb pátriánk lakója és a szerzetes iskola diákja volt – mondta
végezetül Miha Tamásné.
B.E.

E&M:
Siker volt
a Város Napja
Úgy az önkormányzat, mint a
szervezõ egyaránt pozitívan értékeli az idei Város Napját – hangzott el Marton István polgármester
múlt heti sajtótájékoztatóján.
Zeke Tamás, a város napi programokat szervezõ Event & More
Produkciós Iroda képviselõje elmondta, úgy vélik, a résztvevõk
létszáma is azt igazolja, sikeres
rendezvényt tudhatnak maguk
mögött, hiszen egész nap sikerült
megtölteniük a teret emberekkel.
A korábbi évek programjai közül
azokat, amelyek már bizonyítottak, megtartották a repertoárban,

az öt, országosan is ismert zenekari produkció pedig egyfajta
plusz töltetet adott a város napi
kavalkádnak. Hiánypótló programot is kínáltak a szervezõk, a
mozi nélkül maradt filmrajongók
nagy örömmel fogadták a
Medgyaszay Házban lebonyolított filmvetítést. Zeke Tamás
hangsúlyozta, összességében úgy
értékelik, hogy jó hangulatú, barátságos Város Napja volt az idei.
A szakember azt is kiemelte, jó
együttmûködést alakítottak ki
úgy az önkormányzattal, mint a
támogató vállalkozókkal és a fellépõkkel. Marton István polgármester ugyancsak azt hangsúlyozta, az önkormányzat elégedett volt a programok minõségével és mennyiségével. Szólt a Város Napja anyagi vonzatáról is, s
elmondta, a város, az elmúlt
évekhez hasonlóan négymillió forinttal támogatta a rendezvényt,
ami azonban csak a technikai jellegû költségeket fedezi, a többit,
azaz a fellépõk díjait a szervezõknek kellett elõteremteni szponzorok segítségével. Ez utóbbi mintegy 5,5 millió forintot tett ki.
H.A.

Fidesz:
Böröcz az IKI-n
nél
is takarít
– Eddig nem értettük, hogy miért
váltott ki felháborodást a szocialisták és a szociáldemokraták részérérõl a közgyûlés azon döntése,
mely szerint átvilágítják a hivatalt
és intézményeit. Nem értettük, hogy
miért nem partner az ellenzék abban, hogy megszûntessük a pazarló
gazdálkodást városunk minden területén – kezdte a Fidesz minapi
sajtótájékoztatóján Fertig István a
helyi szervezet alelnöke, és így
folytatta: – Mára minden világossá
vált. Kiderült, mit is szerettek volna
eltitkolni a kanizsai baloldal képviselõi. Böröcz Zoltán, a nagykanizsai MSZP szervezet elnöke,
ugyanis nemcsak a Vízmûnél kapott rendkívül baráti megbízást (a
fogyasztók által befizetett vízdíjakból), hanem az önkormányzat egy

2007. június 14.
másik intézményénél is. Nevezetesen az Ingatlankezelési Intézménynél, ahol szintén közpénzbõl takarítgat a helyi szocialisták elnökének cége. A Vízmûnél kapott, közel
húsz milliót, az IKI-tõl felvett, évi
tíz millióra is rúgó szerzõdéssel fejelte meg tulajdonostársaival a kanizsai szocialisták vezére – adta át
a szót Fertig István Bizzer András,
önkormányzati képviselõnek, aki
így folytatta: – Ezek után joggal
kérdezik egyre többen tõlünk, hogy
miért pont Böröcz Zoltán cége
nyerte meg az IKI-nél a takarítási
munkát? Felhasználta-e politikai
kapcsolatait, befolyását a megbízás elnyeréséhez? Csak nem azért
tiltakoztak az átlátható viszonyokat
megteremteni igyekvõ átvilágítás
ellen, mert el szerették volna érni
azt, hogy titokban maradjon ez a
most napvilágra került, újabb szerzõdés. Tisztelettel megkérjük tehát
Böröcz urat, hogy korrekt módon
válaszoljon a kanizsai emberekben
jogosan felmerülõ kérdésekre. Közös érdekünk, hogy tisztázni tudja
magát, és ne kelljen vizsgálatot
kezdeményeznie a közgyûlésnek. A
Fidesz kérve-kéri a szocialisták el-

nökét, fogadja el segítõ kezünket,
járjunk az ügy végére együtt, és közös erõvel hárítsuk el a visszaéléseknek még csak a gyanúját is a
szocialisták elnökérõl.
Bizzer András leszögezte, szükség van arra, hogy alaposan áttekintsék az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodását. Egyúttal
felszólította az ellenzéket, hogy a
továbbiakban ne akadályozzák, hanem segítsék az átvilágítást, hiszen
nekik áll leginkább érdekükben,
hogy mindenki tisztán lásson az
ilyen és ehhez hasonló, korrupció
gyanújára is okot adó ügyekben.

Meghívó
Korra, nemre való tekintet nélkül, nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
2007. június 18-án hétfõn este 19 órakor a Halis István Városi Könyvtár III. emeleti
elõadó termében Bartha Levente székelyföldi elõadómûvész

Megmaradásunkért címû mûsoros estjére

Témakörök: Két világháború közötti magyar irodalmi válogatás versben és
prózában, Visszatekintés a Kárpát-medence történelmébe, Hogyan tovább...?
A részvétel díjtalan
Felajánlásaikat szívesen fogadjuk, melyet a Szentléleki (székely) elmúlt évi árvíz
során károsodott iskola felszerelésének pótlására fordítunk

Múzeumok Éjszakája 2007. június 23.
Ez az éjszaka más, mint a többi…
Pálmafák, tengerparti hangulat, Tengerek ékszerei a MÚZEUMBAN
(Thúry György Múzeum, Nagykanizsa Fõ út 5.)
18.00 Kézmûves foglalkozások a múzeum udvarán (ajándéktárgy készítés,
kagyló, csiga festés, kalózmaszk készítés,
homokvár építés). Akvarisztikai tanácsadás
19.00 Kincskeresõ (Játékos kalandtúra a kiállításban.)
19.30-20.15 Fergeteges mazsorett bemutató (Letenye Város Mazsorett Csoportjának fellépése)
20.15-22.00 Kézmûves foglalkozások, folytatódik a Kincskeresõ Kalandtúra, igény szerint jelmezes vezetés a kiállításban, tengerparti hangulat, homok,
büfé és a többi. Kémleljük az eget! A

Kellõ önbizalommal felvértezve

S

A Nagykanizsai Polgári
Egyesület tisztelettel meghív
minden érdeklõdõt
a Nagy Imre és mártírtársai
kivégzésének évfordulója alkalmából tartott
megemlékezésre.
Az ‘56-os emlékkertben 2007.
június 15-én 17.30 órakor
kezdõdõ ünnepségen beszédet mond Cseresnyés Péter,
országgyûlési képviselõ.

Nagykanizsai Amatõr Csillagász Egyesület bemutatója 21.00-tól).
22.00 Tengerek ékszerei (Válogatás a
Móra Ferenc Múzeum természettudományi gyûjteményébõl.) címû idõszaki kiállítás megnyitója. A világjelenkori csigaházaiból és kagylóhéjaiból 284 faj közel
400 példánya kerül bemutatásra többek
között Zanzibár, Dél-Afrika, India-óceán,
Japán, Florida, Kuba területérõl. A falakon Dombóvári Tibor búvárfotós fényképsorozata tárja a látogatók elé a trópusi
tengerek szín- és formagazdag élõvilágát.
22.30 Orff ütõegyüttes bemutatója

A belépés ingyenes!
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Bár volt olyan idõszak ebben
az esztendõben, amikor halványulni látszott a kontinensviadalon való részvétel lehetõsége,
a cselgáncsozó Mihovics Szabina jó sportolóhoz méltón túllépett a nehézségeken. Az iménti
mondatban nem volt véletlen a
dzsúdós jellemzésére szolgáló
szóhasználat, hiszen idõközben
a Batthyány gimnázium kilencedikese a Károlyi Rezidencián
vehette át a Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója
2006 elismerést is.
No, de vissza a tatami világához, már csupán azért is, mert
közeleg a júliusi, máltai ifjúsági
Európa-bajnokság,
amelyen
Mihovics Szabina is képviselheti
hazánkat, de innentõl adjuk át

inkább a történet fõhõsének a
szót.
– Július 4-8. között rendezik a
versenyt, amelyre egy felkészítõ-tábor keretében lesz alkalmunk majd
igazán ráhangolódni – kezdte bevezetõül Szabina, aki 2001 óta foglalkozik kiemelten a cselgánccsal
az NTE 1866 MÁV egyesületénél.
– Helyszíne a fõváros lesz, s azt követõen utazunk majd Máltára.
– Nem lehetett egyszerû dolog
a válogatókat megvívnod, hiszen
ha fellapozzuk a fél év történéseit, számos helyszínen kellett jó
eredményt produkálnod.
– Bonyolult számítási rendszere
volt az egésznek, mivel a válogatottsági tagságba a nemzetközi és
hazai versenyeken megszerzett érmek mennyisége és minõsége is beleszámított. Volt egy olyan kitétel,
amely két érmet követelt elõbbi,
míg egyet az utóbbi összevetésben.
– Legutóbbi versenyeid Csehországban és Lengyelországban
voltak, ez azt jelenti, hogy részben már a külhoni mezõnnyel is
tisztában vagy Málta elõtt.
– Inkább azt mondanám, hogy
nagyjából ismerem kor- és súlycsoportom (57 kg-os) mezõnyét.
Így azt is ki merem jelenteni, hogy
ha minden jól alakul, megvan az
esélye egy remek eredménynek.
Lengyelországban például elsõként rögtön a késõbbi gyõztessel
kerültem össze, aki akkor ugyan
jobb volt, de nincs okom tartani
senkitõl. Aztán ellenlábasom további teljesítményét figyelve azt

Európai
útra lépnek

alább két rivális nemzeti együttest legyõzzenek. A sorsolás
nem ígérkezik könnyûnek, hiszen az A-kategóriából leesett
spanyolokon kívül ellenük játszik majd csoportjukban a házigazda horvát együttes, rajtuk
kívül pedig a bolgárokkal, a dánokkal és a svájciakkal mérkõznek. Ígéretekben mindenesetre nincs hiány, mármint a
szurkolók részérõl. Az érthetõség kedvéért a kanizsai baseball csapat tagjai megfogadták,
néhány meccsükre kilátogatnak
majd a közeli horvát fõvárosba,
hogy kiszurkolják nekik a gyõzelmeket.

A BVSC sportközpontjában
rendezték a serdülõ magyar nõi és
férfi kard-bajnokság küzdelmeit,
melyen az NTE 1866 MÁV vívói
is képviseltették magukat. Elsõként egyéniben álltak pástra a versenyzõk. Elõbbieknél Mátyás Szabina tett ki magáért, hiszen végül
bronzérmet akaszthattak a nyakába. A csapatküzdelmek során szintén a lányoknak jutott több sikerélmény, hiszen az NTE együttese
(Kocsis Eszter, Magyar Zsanett,
Mátyás Szabina, Varga Viviána) a
harmadik helyet szerezte meg végül a hét csapatos mezõnyben.

Befejezõdött a nõi asztalitenisz
Extra Liga küzdelemsorozata, s
az utolsó fordulóban a Bojtor
Busz Kanizsa Sörgyár SE az
Orosháza együttesénél vendégszerepelt. S bár az idény második
fele néha nyögvenyelõsre sikeredett, sereghajtó ellenfelüket nem
kímélve, 7:0-val múlták felül a
viharsarkiakat. A kanizsai csapat
elsõ extraligás szezonjában a hatodik helyet szerezte meg a tabellán, ami egy következõ lépést (is)
jelenthet. Nevezetesen a Kanizsa
Sörgyár SE élne is az ezzel adódó
lehetõséggel, vagyis indulna a következõ évad európai kupaporondján az ETTU-Kupában (a
pingpongosok UEFA-Kupájában).
A csapat, mint hatodik helyezett
jogosult lenne erre, s ahogy azt
Jakabfi Imrétõl, a klub mindenesétõl megtudtuk, ezzel is kalkulálnak a következõ szezonra.
– De mi is az az ETTU-Kupa?
– Június 27-ig kell nevezésünket leadni a nemzetközi szövetségnél, méghozzá úgy, hogy
már igazolt játékosaink aláírása
is ott szerepeljen a hivatalos papírokon – fogalmazott a szakember. – A kupában kezdéskor egy
helyszínre négy klubot sorsolnak
össze, s onnan az elsõ kettõ lép
tovább, majd kezdõdhet egy hasonló kör, ahonnan viszont már
csak az elsõk jutnak tovább, kialakítva a sorozat tizenhatos elit
mezõnyét.
Az újabb kérdés persze az,
kikkel szállna harcba a kanizsai
egység? Jakabfi szerint Mariana
Stoian marad, Vass Tímeát viszont nem tudta a klub megtartani, õ a jövõben Budaörsön játszik majd. A helyettese nagyon
úgy tûnik, hogy már megvan, de
a neve még nem publikus. Viski
Tímea helye is kétséges, erre az
edzõ úgy reagált, ha tudnak helyette jobbat igazolni, megteszik. Mindenesetre Európa kapui
kinyíltak a Bojtor Busz Kanizsa
Sörgyár SE nõi csapata elõtt, s
ezt a lehetõséget kár lenne elszalasztani. Fõképp, ha azt is hozzátesszük, hogy az egyik ETTUKupás kör megrendezésével még
a kanizsaiak is kacérkodnak.

P.L.

P.L.

P.L.

Kontinensviadal elõtt
Kanizsán is készült néhány
napig a június 16-án rajtoló Bkategóriás softball Európa-bajnokságra a nõi válogatott. Ez a
maga nemében nem meglepetés, hiszen a bõ keretben nyolc
dél-zalai játékos (Balassa Nóra, Balog Zsuzsa, Bántó Zsófia,
Gyimes Magdolna, Ölvedi Anita, Poprádi Eszter, Radics Sára, Tóthmárton Vera) is helyet
kapott, de az utazók listáját
csak közvetlenül az Eb elõtt
hirdette ki Gál Sándor szövetségi kapitány. Az elõzetes létszámból eredõen nem titok,
hogy a válogatott a Röntgen
Kanizsa Ants csapatára épül,
többek között nekik is feladatuk lesz, hogy Zágrábban leg-

láttam, hogy a késõbbiekben már
igencsak elfáradt, ezért mondom,
hogy ha odafigyelek, Máltán nekem is sok minden összejöhet…
– Dicséretes optimizmus.
– Elõre semmit sem szeretnék
elkiabálni, viszont legyen elég
annyi, szerintem az esélyesek között vagyok. Másrészt jövõre
még nagyobb reményeim lehetnek, hiszen még akkor is indulhatok ebben a korcsoportban,
így egy esztendõvel még több tapasztalatom lesz a mezõnyben.
– Ha így vélekedsz egy közelgõ nagy megmérettetésrõl, lehet
hogy a jövõbeli terveid is ilyen
határozottak a cselgánccsal kapcsolatban?
– Hát, azért annyira elõre még
nem tartok, de nagyon szeretem ezt
a sportágat, vagyis nincs kizárva,
hogy a felnõtt mezõnyben is
ugyanilyen komolysággal folytatom. Sajnos, Kanizsán nincs elõtérben a cselgáncs, tehát ez is befolyásolhatja a döntésemet a késõbbiekre nézve.
– Beszéljünk egy kicsit másról,
vagyis amellett, hogy szép sikereid vannak a sportban, a tanulást
sem hanyagolod…
– Az országos elismerésre pályázni lehetett, s mivel minden
feltételnek megfeleltem, el is
küldtük pályázatomat. Utólag azt
mondom, meglepõdtem volna, ha
nem kapom meg, s nagyon örültem annak a címnek is…
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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)
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
2
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1,2 millió Ft irányáron, valamint téglaépület gyümölcsössel 2,2 millió Ft
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)
Belvárosban 900 m2-es, közmûvesített telek kiadó vagy eladó.
Érd.: 30/481-2323

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)
Teleki út elején kétszobás, bútorozott lakás kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 20/313-4565, 93/324-789
(6068K)

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)

ÁLLÁS
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.: 20/4824545 (6031K)
Kanizsa Plázában lévõ ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelent-

kezni a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)
A Dél-Zalai Áruház Zrt. felvételt hirdet mûszaki vezetõ munkakörbe. Alkalmazási feltétel:
mûszaki felsõfokú képesítés (épületgépészek elõnyben).
Jelentkezés: írásban, szakmai önéletrajzzal e-mail (info@abdcz.hu),
vagy postai úton (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15.)

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)
Delton, fehér színû, 1,5 éves, négy
lángos gáztûzhely, eladó. Érd.: 30/2273294 (6069K)

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

Június 22.
15 óra
A THÚRY GYÖRGY
HISTÓRIÁS NAPOK
TÖRTÉNELMI ELÕADÁSAI
Korabeli életmód: Vendégfogadás
a nemesi udvarokban
Elõadó: Büki Pálné
Középkori párbaj-levelezés
Elõadó: dr. Várkonyi Gábor történész
A végvári vitézek életkörülményei
a XVI - XVII. században
Elõadó: Göncz Ferenc
Az elõadások helyszíne: Thúry

György Szakképzõ Iskola
Az elõadások nyilvánosak
és ingyenesek.
NYÁRI SZERENÁD
a Medgyaszay Ház déli oldalánál
Június 18. 19 óra
KUMMER LÁSZLÓ - harmonika
Június 19. 19 óra
BÉLI ÁDÁM, CZUPI DÁNIEL,
SÜTÕ ANDRÁS - énekmondók
Június 20. 19 óra
TÜTTÕ JÁNOS NÓTAKLUB
Június 21. 19 óra
FARKAS MIKLÓS - harmonika

Állás

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Lovak és lovasok
minden mennyiségben
Nemzetközi lovastusa és díjugrató verseny helyszíne lesz a
Csónakázó-tó környéke június
tizenötödike és tizenhetedike,
illetve huszonkettedike és huszonnegyedike között. Az ingyenesen látogatható, akár családi
programnak is kiváló lovas
megmérettetés ezúttal számos
kísérõprogramot kínál az érdeklõdõknek.
A szervezõk által tartott sajtótájékoztatón Végh Csaba, a Kanizsa Lovas Klub elnöke azt mondta, nagy
öröm számukra, hogy egy év kihagyással ismét lovastusát rendezhetnek a tó közelében kialakított military-pályán, folytatva ezzel a közel
tíz éves hagyományt. Sajnos azonban, ezt az egy évet is megsínylette a
pálya, meglehetõsen rossz minõségû
volt egészen az elmúlt hetekig, amit
az elõkészületeket szemlézõ Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) delegáltja szóvá is tett.
Végh Csaba azt is jelezte, nem

számítottak akkora külföldi érdeklõdésre, mint amit tapasztaltak, még
az utolsó napokban is szerettek volna többen nevezni, azonban további
boxokat már nem tudtak biztosítani
az országos lovastusában indulni
szándékozók lovai számára.
Dobri Lajos, a klub alelnöke
számokba is öntötte a jelentõs érdeklõdést, egy napon kétszázhúsz
start lesz, huszonöt külföldi versenyzõ indul, osztrákok, németek, románok, kilencvenöt magyar versenyzõ, s ötvenegy klub
indul a lovastusa-versenyeken.
Az elnökhelyettes megjegyezte
azt is, szeretnék elérni, hogy a military-pálya a klub kezelésébe kerüljön, hogy megfelelõ módon kezelve
és óvva folyamatosan tudják tartani
annak színvonalát és minõségét. Jelenleg ugyanis van egy olyan része
a pályának, amit senki sem kezel,
másutt pedig személyautók kerekei
vágják össze a talajfelszínt – így pedig minden egyes versenyalkalommal óriási erõkifejtés és nagyon sok

munka kell ahhoz, hogy lovagolható állapotba hozzák a területet.
Cseresnyés Péter alpolgármester jelezte, szeretnék, ha a verseny nagy tömegeket vonzana a
városba. Ezért is támogatták
örömmel a két hétvégét kitöltõ
lovas versenyek megrendezését,
no meg azért is, hogy a versenyekre ide látogató turisták emlékei között pozitív élményként
maradjon meg Nagykanizsa,
hogy késõbb is visszatérjenek.
Dobri Noémi azokról a kísérõ
programokról számolt be, melyek
révén a kisgyermekes családok
számára is élmény lehet kilátogatni
a tóhoz a lovas versenyek ideje
alatt. Lesznek kulturális produkciók, mazsorettek, játszóház, pónilovaglás, ugrálóvár, kirakodó vásár, s
aki akar, még az íjászattal is megismerkedhet. Dobri Noémi kiemelte,
hogy valamennyi fellépõ ingyen
vállalta a szereplést, akik ezzel is
támogatták Nagykanizsát. Újdonság, hogy a díjugratóra, amely
egyébként egybeesik a Thury
György Históriás Napokkal, óránként kisvasút viszi ki a Thury térrõl
az érdeklõdõket a Csónakázó-tóra.

Komoly múltra visszatekintõ
ügy miatt került sor a minap
egy egyeztetésre a polgármesteri hivatalban, azonban úgy tûnik, távolabb vagyunk a megoldástól, mint valaha.
Tavaly tavasszal már erõteljes lakossági tiltakozás bontakozott ki
Kiskanizsán, a Bajcsai utcában,
ugyanis a lakók szerint az M7-es
sztráda Nagykanizsa-Becsehely közötti szakaszához a MurakeresztúrFityeház-Bajcsa-Kiskanizsa útvonalon keresztül hordták a teherautók a kavicsot a murakeresztúri bányából. A képviselõ korábban azt
mondta, tavaly háromszor kellett
interpellálnia az ügyben, mire vala-

mit sikerült elérnie, idén azonban
úgy tûnik, kezdõdik minden elölrõl.
A minapi egyeztetésen a városrész képviselõi, Polai József és
Tóth Nándor önkormányzati képviselõk munkahelyi elfoglaltsága
miatt Vukics József igyekezett
képviselni a Bajcsai utca és Bajcsa érintett lakóit. Vukics József
jelezte, az utcában a házak fala és
az úttest aszfaltburkolata is megrepedt, ezért véleménye szerint az
itt élõk jogosan követelik a megnövekedett teherforgalom miatt
keletkezett káraik megtérítését.
A Betonút Zrt. képviselõje reagálásában elmondta, nem tagadja, hogy
néhány alkalommal valóban hordták
ezen az útvonalon az idõközben már

Személyi hitel kezes, fedezet nélkül
3 hónapos munkaviszonytól,
akár munkáltatói igazolás nélkül!
Példa:

700.000 Ft
1.200.000 Ft

72 hónap
72 hónap

16.557 Ft
30.114 Ft

Bírálati idõ 1-2 nap

Szabad felhasználású jelzálog kölcsön
elõzetes költségek nélkül! 3 hetes átfutási idõ!

3

befejezett munkálatokhoz a kavicsot,
azonban a teherautók többsége a már
megépült sztrádaszakaszon szállított,
ráadásul a letenyei bányából. Jelezte,
ezt egy korábbi, rendszám-ellenõrzéssel egybekötött felmérés is alátámasztja, melynek során bebizonyosodott, hogy a teherautók elenyészõ
százaléka szállított a cég nevében, az
összes többi, azaz a nagy többség
más, a város területén és a környéken zajló építkezésekhez hordta a
kavicsot. Mint mondta, ezért sem érti, miért éppen a Betonút Zrt.-tõl várják a lakók valamennyi káruk megtérítését? Ennek ellenére nem zárkózott el a megalapozott, igazságügyi
szakértõ által jóváhagyott és felmért
károk megtérítésétõl. Fizetni azonban csakis így tudnak, bemondásra
nem.
Vukics József arra figyelmeztetett, hogy a szegény kiskanizsai embereknek nincs pénzük a vélhetõen
borsos díjért dolgozó szakértõkre.
Végül pert helyezett kilátásba a
nagyvállalattal szemben, amelynek
képviselõje jelezte, állnak elébe.

(folytatás az 1. oldalról)
Ezt lehet magyarázni, de jelzésértékû, hogy az utána következõ cég
ennek csak ötödével sáros. Hogy a
Vízmû gazdálkodási szokásaiba bepillantást nyerjünk, tekintsünk rá a
kétezer-ötös évre. A szabályok szerint a szolgáltatásokhoz szükséges
gépek beszerzésére úgynevezett
amortizációs keret szolgál, errõl valahogy megfeledkeztek. Annyira, hogy
az éppen esedékes szippantós autó és
egyéb eszközök megvásárlására hitelt kellett felvennie a cégnek. Cirka
százötven millió forintot. A Kovács
Antal szerint nagy szakmai felkészültséggel vezetett Vízmû ilyetén
malõrje még érdekesebb megvilágításba kerül, ha tovább kutakodunk a
kétezer-hatos évben. Megtettük. Galamboknak véve az irányt, a
horgásztónál a Vízmû üdülõje után
érdeklõdünk. Elõször nemigen kapunk segítséget. Az egyik helybélinek aztán valami fölrémlett. Ja, az a
csodaszép, újra épített házat keresik,
ahol nagy partikat szoktak tartani…?
– kérdez, s már útba is igazít. A sorompóval lezárt úton fölbaktatva
meg is találjuk a domboldalba simuló, tetõtér beépítéses, minden igényt
kielégítõ pazar (hétvégi) házat. Az ittenieknek igazat kell adnunk. A tulajdoni lapon csak gazdasági épületként
jegyzett, egykor puritán faházacska
helyén álló gerendaházban magunk
is ellaknánk. Pláne, hogy megtudjuk
a felújítás során a külcsín mellett a
belbecsre is odafigyeltek. Olyannyira, hogy a legapróbb berendezési
tárgy helyére kerülését is lakberendezõ, belsõ építész szakember irányította. Mindez mennyibe került a vízdíjfizetõknek? Sajnos csak találgatásokba bocsátkozhatunk, a cég lapunkhoz eljutatott mérlegeiben
ugyanis nem szerepel külön soron az
üdülõ felújítási költsége. Az általunk
megkérdezett szakértõk becslése
többtíz millióról szólt, de nem zárták
ki a negyven millió forintot elérõ bekerülési költséget sem. Megbízható
információt arról sem tudtunk
szerezni, hogy a Vízmû kétkezi dolgozói közül – panellakásukból kiszabadulva – hányan élvezhették cégük
luxus pihenõházának kényelmét.
Kérdezõsködéseink eredményeként
azt azonban megtudtuk, hogy az
egyik ilyen „nagy partit” VIP vendégként a kanizsai önkormányzat
egyik médiumának vezetõ munkatársa tartotta. Cikkünk végére így marad a régi formula.
No comment.

H.A.

Dóró János

Horváth Attila

Ki fizessen a kiskanizsai károkért?

30/9949-003

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
mélyfúró
szakirányú
170.000 Ft
sport cikk eladó
szakirányú
65.500 – 75.400 Ft
árufeltöltõ
szakirányú
68.800 Ft
zöldségbolti eladó
szakirányú
65.500 Ft
kotrógép-kezelõ
szakirányú
100.000 – 120.000 Ft
tehergépkocsi karbantartó
szakirányú
megegyezés szerint
betanított munkás
8. általános
90.000 Ft
operátor
8. általános
75.000 – 80.000 Ft
kárpitos
8. általános
65.500 Ft
dekoratõr (számítógépes grafikai ism.)
szakirányú
megegyezés szerint
telekommunikációs operátor
érettségi
70.000 – 90.000 Ft
hitelügyintézõ
érettségi
megegyezés szerint
bérszámfejtõ
érettségi
100.000 – 120.000 Ft
anyaggazdálkodó raktáros
érettségi
megegyezés szerint
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Meghallgatták a Kiskanizsaiakat
szaikat az illetékes hatóságok és a
kivitelezõ képviselõi számára is.
(3. oldal: Ki fizessen a kiskanizsai
károkért? – a szerk.) Ezt követõen
talán mindenki közelebb jut a
probléma megoldásához.
Horváthné Polai Mária az önkormányzat és a helyi képviselõk
munkáját méltatta, s hangsúlyozta,
hogy ez a városvezetés érzékelhetõen nagyobb figyelmet fordít a
városrészre, mint az eddigiek,
Polai József és Tóth Nándor pedig
nagyon határozottan képviselik a
kiskanizsaiak érdekeit. Késõbb
kérdéseket is megfogalmazott. Mikor épül meg az új orvosi rendelõ
és mi lesz a ravatalozóval?
Marton István polgármester
válaszában elmondta, komplex
egészségcentrum épül Kiskanizsán, s pontosan a két képviselõ
kérésére került ki az idei költségvetésbõl a ravatalozó felújítása,
hiszen óriási tételt jelent a száztízmillió forintos egészségcentrum-beruházás. Így a ravatalozó
átépítése várhatóan csak 2009ben valósulhat meg.
Kálcsics László részönkormányzati képviselõ egy régi, de
újra, meg újra visszatérõ témával
hozakodott elõ, tudniillik, hogy
szüksége van-e Nagykanizsának

A múlt heti közgyûléssel egy
idõben lakossági fórumra is
várták a kiskanizsai választópolgárokat a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házba.
A fórumon Polai József és Tóth
Nándor, a városrész önkormányzati képviselõi köszöntötték, s
biztatták szólásra a megjelent lakókat. Nos, erre nemigen volt
szükség, elõször Bagonyai József
emelt szót a Bajcsai úton az autópálya-építkezésre dübörgõ óriási
teherforgalom ellen. Emlékeztetett, hogy ugyan Polai József már
számos alkalommal tolmácsolta a
lakók panaszát, az azonban eddig
süket fülekre talált. Pontosabban
olyan választ kaptak, amely számukra enyhén szólva is nem elfogadható, azaz fogadjanak fel egy
független szakértõt, állapítsa meg
a lakók kárát, amit aztán benyújthatnak a kivitelezõ felé. Egy szakértõ munkája azonban két-háromszázezer forintba kerül, ami tovább növelné az itt élõk kiadásait.
Ráadásul az sem biztos, hogy
eredményes lenne egy ilyen lépés.
Marton István polgármester válaszában elmondta, hogy az ügyben egyeztetést hívtak össze, amelyen a lakók elmondhatják pana-

Példa összefogásból
A szülõk által finanszírozott és
jelentõs részben épített pavilont
adtak át a múlt pénteken a Vackor Óvoda Kossuth téri tagóvodájának udvarán. A beruházás
mintegy kétmillió forintra rúg.

Fotó: Horváth Attila

24.qxd

Az avatást megelõzõ sajtótájékoztatón Nagy Jenõné tagóvoda-

vezetõ elmondta, az óvoda 1980ban épült, szép udvarral, medencével. A késõbbiekben éppen ez
utóbbi okozta a legnagyobb problémát, ugyanis az idõjárási viszonyok miatt egyre kevesebbet használták, s az üres medence körül
szaladgáló gyerekekre, bizony, komoly balesetveszély leselkedett. A
felújítása pedig gazdaságtalan volt,
ezért elkezdtek gondolkodni a más
irányú hasznosításán. Mivel az
óvoda pedagógiai programjában
fontos az egészségre nevelés, felvetõdött az ötlet, hogy építsenek
egy pavilont a betonnal feltöltött
medence fölé, amely védelmet
nyújt a gyerekeknek az esõ elõl,
akik így akár az egész napot a szabad levegõn tölthetik, akár játékkal, akár csoportfoglalkozással. A
fejlesztésre átcsoportosítható pénzük azonban nem volt, ekkor keresték meg Bánkutiné Dobri Noémit, a Szülõi Munkaközösség
(SZM) elnökét, aki felajánlotta a

Kiskanizsára? Mert ha igen, akkor ez tükrözõdjön a városrészbe
jutó fejlesztésekben is. Azt is firtatta, vajon arányban van-e egymással a kiskanizsaiak adóbefizetéseinek a városrészre jutó fejlesztési pénzek összege?
Válaszában a polgármester elmondta, Kiskanizsára szüksége
van a városnak, azonban igaz ez
fordítva is. Leszögezte, tavaly és
idén összesen százmilliós fejlesztés történt a városrészben.
Kiskanizsa adóerõ-képességével
kapcsolatban pedig rámutatott, a
város teljes adóbevételének csupán 10,7 százalékát teszi ki a
kiskanizsaiak gépjármûadója, míg
az innen érkezõ építményadó 2,9
százalék, az iparûzési adó pedig
még ennél is kevesebb, szinte elenyészõ, 0,9 százalék. Marton István rámutatott, ez az ötvenhatod
része annak, amit Kiskanizsától
az itt élõk létszámának megfelelõen el lehetne várni.
A város elsõ embere elismerte,
Kiskanizsának más városrészekhez képest mostohább sors jutott
az elmúlt években, azonban a településrész még így sem járt rosszul
Nagykanizsa közelségével.
H.A.
segítségét, s Csamangóné Végh
Beátával, a nagycsoportosok
SZM-vezetõjével közösen hozzáláttak a szükséges források elõteremtéséhez, a kivitelezés megszervezéséhez. Munkájuk során rengeteg segítõre akadtak, a Dél-Zalai
Víz- és Csatornamû Zrt. például a
medencét töltötte fel betonnal,
volt, aki ingyen elkészítette a terveket, más építõanyagot adott,
vagy éppen kétkezi munkát vállalt
a pavilon építése során.
Bánkutiné Dobri Noémi hangsúlyozta, nem ez volt a szülõk elsõ példaértékû összefogása, azonban minden bizonnyal ez volt a
legmagasabb értékû.
Az új pavilon építése során tapasztalható összefogást Cseresnyés
Péter alpolgármester is méltatta
beszédében, majd a szalag átvágása után Fliszár Károly esperes-plébános megszentelte az építményt.
Ezt követõen az óvoda apróságai színes mûsorokkal vették birtokba legújabb szerzeményüket.
H.A.

– Akik most a háttérbõl próbálják befolyásolni az emberek
véleményét, s ujjal mutogatnak a
változásra, azok tulajdonképpen
a régi rendszert, a régi elveket és
gyakorlatot akarják fenntartani
– mondta lapunknak Cseresnyés Péter alpolgármester, akit
az úgynevezett Vízmû-ügyrõl
kérdezett a Kanizsa Hetilap
munkatársa.
– A Dél-Zalai Víz- és Csatornamû Zrt. az elmúlt harminc évben
olyan vállalattá nõtte ki magát,
amely félig-meddig egy szûk kör
hitbizományává vált. Mûködni
ugyan mûködött, de mára megérett
az idõ, hogy a Vízmûnek (hívjuk
csak röviden így) új vezetése
legyen, hiszen az elnök-vezérigazgatónak – aki már két éve nyugdíjba vonult – a megbízatása
hamarosan lejár. Ebben a folyamatban Nagykanizsa önkormányzata, mint a legnagyobb tulajdonos, érvényesíteni akarja az érdekeit. Nincs ebben semmi furcsa. A
világon sehol nem mûködik az,
hogy egy részvénytársaságon belül
a legkisebb tulajdonosok, azaz a
kisrészvényesek mondják meg a nagyobb tulajdonosoknak, hogy ki
legyen a cég vezérigazgtója, vagy
kik alkossák az új vezetõséget.
Az MSZP-SZDSZ-MSZDP alkotta ellenzék sajtótájékoztatók
során minden elképzelhetõ módon támadja az önök elképzeléseit. Mindenféle tiltakozásra, akár
aláírásgyûjtésre is szólítják fel a
kistelepülések polgármestereit.
– Az elmúlt hetek történései miatt néhány félrevezetett ember azt
hiszi, Nagykanizsa önkormányzata
rosszat akar a Vízmûnek. Errõl
szó sincs, épp ellenkezõleg, azt
szeretnénk, ha a Vízmû egy erõs,
jól prosperáló vállalat lenne,
amely az illetékességi területéhez
tartozó több, mint száz településen
élõ emberek érdekeit megfelelõen
szolgálja. A cég vezetését pedig
olyan emberre szeretnénk bízni,
akit a nagykanizsai önkormányzat
elfogad. Ebbõl lehet ugyan pártpolitikát csinálni, de nem biztos,
hogy érdemes. Sokan megfeledkeznek arról, hogy a tavaly õszi
önkormányzati választásokon a
kanizsaiak többsége azt mondta,
változásra van szükség. Azok, akik
az elmúlt négy éves ciklust meghatározták, nem jól végezték a dolgukat, de elmondhatnám ezt akár
az elmúlt tizenhat évrõl is. A választópolgárok az elõzõ idõszak
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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

Nyári akció!
INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
 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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MÛZLI
A KANIZSA RÁDIÓ reggeli mûsora
hétfõtõl – szombatig 6:00-tól 9:00 óráig hallható
06:00 HÍREK
06:15 SPORT
06:30 HÍREK
06.38 KÖZLEKEDÉS
06.45 GÓLYAHÍR
06.48 KALENDÁRIUM 1
07.00 DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
07.20 KÖZLEKEDÉS
07.30 HÍREK

07.40 KÖZLEKEDÉS
07.45 NÉVNAP
KÖSZÖNTÕ
07.48 KALENDÁRIUM 2
08.00 DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
08.25 LAPSZEMLE
08.40 KALENDÁRIUM 3
08.48 HOROSZKÓP
09.00 HÍREK

A MÛZLI VASÁRNAPI KIADÁSA A MÛZLI LIGHT.
VASÁRNAP REGGEL NINCS KRÓNIKA ÉS SPORT.

Hangulatingadozások teszik nehezebbé
napjait. Ha van ideje, vonuljon félre egy kis
meditációra. Élvezze az élet szépségeit. Ne
a problémákat keresse párkapcsolatában, az
igazi úgyis türelmes és kitart ön mellett.

IV.20.–V.20. Bika
Nehezen ért szót környezetével, ezért ne
kezdeményezzen vitát senkivel. Mindez a
Mars kellemetlen hatásának is betudható.
Régóta vár a boldogságra, pedig ha jól
körülnéz, meglátja, ott van a közelében.

V.21.–VI.21. Ikrek
Munkájában, üzleti ügyeiben eredményeket érhet el a héten. Ha új munkalehetõséget kínálnak fel, és van hozzá érzéke, fogadja el. Új tervekkel, ötletekkel
vigyen új színt a kapcsolatába.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha azon töri a fejét, változtatnia kellene
munkáján, vagy életén, ez az idõszak alkalmas rá. Hallgasson saját belsõ hangjára, ne térítsék el a féltékenységbõl
adódó rossz tanácsok.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Kisugárzásának, egyéniségének köszönhetõen új lehetõségek nyílnak. Bár több
feladatot vállal, mint amennyit elbír, ne
lépje túl az etikusság határát. Partnerét is
képes lesz lenyûgözni minden téren.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A meleg nemcsak szervezetét, hanem lelkét is megterheli. Úgy érzi, környezete
sem érti meg. Jó lenne megbeszélni velük
gondjait. A féltékenykedõ gondolatok helyett fordítson több idõt zenehallgatásra.

IX.23.–X.22. Mérleg
Nagy dolgokra képes karrierje, egzisztenciája érdekében. Mondjon igent párja
minden kérésére, hiszen minden napra
tartogat valamilyen kellemes meglepetést az élet.

X.23.–XI.22. Skorpió
Könnyen lehangolttá teszik a mindennapos apró-cseprõ gondjai. Olyasmiért
is aggódik, amiért nem kellene. Ne kedvetlenedjen el, hiszen apró örömök sokasága követi a rosszat.

IX.23.–XII.21. Nyilas
Megérzéseivel, jó ítélõképességével sokat segíthet másoknak. A köszönet sem
marad el, kivívja ismerõsei megbecsülését. A Vénusz hatásának köszönhetõen
szerelmes, romantikus napok elé néz.

XII.22.–I.20. Bak
Ne a távoli jövõ feladataival foglalkozzon, hanem élvezze a jelen minden szép
pillanatát. Több meghívásra számíthat,
fogadja el, és viszonozza õket. Érzelmi
téren is kellemes napok következnek.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ellentétes erõk kavarognak a gondolataiban, ami feszültséget okoz. Úgy érzi,
korlátokba ütközik, és semmi sem sikerül. Ne aggódjon, néhány nap múlva
minden a régi kerékvágásban megy.

II.20.–III.20. Halak
Kerül mindenfajta összeütközést, de érdemes fejleszteni kezdeményezõkészségét. Anyagiak terén pozitív elõrelépés
történhet. A halak szerelmes hangulatra,
szerelmes napokra számíthatnak.

2007.06.13.
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A számviteli törvény szerinti, egyszerûsített éves beszámolót készítõ szervezetek
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2006.
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35.
Megnevezés
AZ ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG

adatok ezer Ft-ban
Elõzõ év
Tárgyév

536.886
Közhasznú mûködésre kapott tám.
- alapítótól
- központi költségvetésbõl
50.965
- helyi önkormányzattól
- egyéb szervezettõl
2.230
Pályázati úton elnyert támogatás
20.798
Közhasznú tevékenységbõl származó
bevétel
460.708
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
2.185
Aktivált saját teljesítmények értéke
0
- saját termelésû készletek állom.vált.
- saját elõállítású eszközök akt. értéke
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 84.486
ÖSSZES BEVÉTEL
621.372
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
RÁFORDÍTÁSAI
561.175
- anyagjellegû ráfordítások
423.034
- személyi jellegû ráfordítások
120.157
- értékcsökkenési leírás
7.096
- egyéb ráfordítások
4.159
- pénzügyi mûveletek ráfordításai
834
- rendkívüli ráfordítások
5.895
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELE

899.417
41.199
1.309
1.494
198.400
651.069
5.946
66.119
965.536
934.397
550.062
368.850
12.227
2.240
1.018
-

RÁFORDÍTÁSAI

- anyagjellegû ráfordítások
- személyi jellegû ráfordítások
- értékcsökkenési leírás
- egyéb ráfordítások
- pénzügyi mûveletek ráfordításai
- rendkívüli ráfodítások
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

88.309
66.570
18.908
1.117
655
131
928
649.484
- 28.112
0
- 3.823
- 24.289

Tájékoztató adatok
Személyi jellegû ráfordítások
- bérköltség
ebbõl:
- megbízási díjak
- tiszteletdíjak
- személyi jellegû egyéb kifizetések
- bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások
ebbõl: - a kormányrendelet 16.§(5)
bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt,
illetve átadott támogatás
(Elõzõ évek módosításai: nem voltak)

68.690
40.437
27.115
899
164
75
1.003.087
- 37.551
0
- 2.571
- 34.980
0
-

-
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politikai garnitúráját leváltotta, s
egy új gondolkodásmódra, egy újfajta szemléletre voksolt. Akik
most a háttérbõl próbálják befolyásolni az emberek véleményét, s
ujjal mutogatnak a változásra,
azok tulajdonképpen a régi rendszert, a régi elveket és gyakorlatot
akarják fenntartani. Csak azt nem
veszik észre, hogy pontosan ezt a
régi gyakorlatot nem akarják az
emberek, hiszen ha áttételesen is,
ez ellen szavaztak tavaly októberben. Õk, a magukat baloldalinak
mondók, a mutyizás rendszerét
akarják fenntartani. Aki a változás
ellen van, az tulajdonképpen az
október elsejei választási eredményeket próbálja negligálni.
– Nem gondolja úgy, hogy az
ellenzék hadjárata nem lett volna
ilyen mértékû, ha az önkormányzat vezérigazgató-jelöltjét megismerhette volna a képviselõ-testület ellenzéki oldala?
– Molnár Szabolcsot mindenki
ismerte. Az igazgatótanácsba már

vezetésére, vagy sem. Az a véleményem, hogy az ellenzéktõl most a
megbántottság, a sértettség szól.
– Van-e stratégia arra vonatkozóan, hogy miképpen lehetne egy
jól mûködõ vállalattá alakítani a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamû
Zrt.-t?
– Ez nem tisztán stratégiai kérdés. Jól kell gazdálkodni. Nincs
szükség olyan költekezésekre, amelyek közvetlenül nem függnek össze
a Vízmû szolgáltató tevékenységével. A szakembereknek meg kell állapítani, hogy mi az oka annak,
hogy a Vízmû évrõl-évre nullára
kalkulálja üzleti tervét? Mi történik
a bevétellel, miért nincs nyereség,
hogyan akar fejleszteni a cég úgy,
ha éveken át éppen hogy csak nem
veszteséges? Ugyanakkor olyan
szakmai hibákat követ el a cég vezetése, hogy egy adott intézkedés
hatásait nem méri fel elõre. Milyen
vezetõi stratégia az, amelynek
eredményeként bevezetik az alapdíjat, miközben már sejthetõ, hogy az

Cseresnyés Péter alpolgármester. Nem felforgatjuk, rendbe tesszük a várost.

„Megszüntetjük a hitbizományt!”
korábban delegálta õt a város önkormányzata, így tudniuk kellett, ki
õ. Már akkor egy mondvacsinált
ürüggyel – amit egyébként a Vízmûbõl indított el valaki – támadták, ami azonban hazugság volt, s
ezért a mostani elnök-vezérigazgatónak levelet kellett írnia a települések vezetõinek, amelyben megkövette Molnárt, és elmondta, mindaz, amit korábban állítottak a fiatalemberrõl, nem igaz. De nem
Molnár Szabolcsról szól a történet. Arról szól, hogy azok, akik
Nagykanizsát oda juttatták, ahol
most van, azok, akik a Vízmûbõl
nem egy jól prosperáló céget csináltak, nos, azok az emberek nem
akarják, hogy a legnagyobb tulajdonos érdekei mentén történjen
meg a változás. Ahogy mondani
szokták, az kiabál, akinek a háza
ég. Ez most tökéletesen illik erre a
helyzetre. Ellenállnak, minden pozíciót meg akarnak tartani maguknak, még annak ellenére is, hogy
ez az emberek kárára válik. Az ellenzék minden lehetõséget kihasznál annak érdekében, hogy a mostani városvezetést lejárassa például azzal, hogy jelöltünk fiatal korát
hozza fel érvként. Ami butaság, hiszen a világ csúcsmenedzsereinek
átlag életkora harminc és negyven
év között van. Nem az életkor dönti
el, hogy valaki alkalmas-e egy cég

a pénz nem fog befolyni, mert lehet,
hogy az Alkotmánybíróság a kanizsai rendeletrõl is kimondja, hogy
törvénytelen. Akkor ki áll majd
helyt az elveszett pénzért, amit
egyébként a költségvetésbe már beterveztek? Az önkormányzat?
– Nem gondolja, hogy alapjában véve elhibázott a rendelkezésre állási díjról szóló rendelet?
– Ellentmondásos ennek a megítélése, ugyanis logikusnak mondható az a tétel, hogy ott is szükség
van karbantartásra, ahol csak
egész évben egyetlen köbméter vizet
fogyasztanak. Ugyanakkor van
olyan alkotmánybírósági határozat,
amely kimondja, a rendelkezésre állási díj alkotmánysértõ. Ám ismerünk olyan bírósági ítéletet is,
amely úgy rendelkezik, ez a díjforma teljesen elfogadott és törvényes,
ha szolgáltatás is van mögötte. Azt
mondom, döntsenek a kérdésben a
jogászok. Az a véleményem, errõl
nem is az önkormányzatnak kellett
volna határoznia, hanem annak a
szakember-gárdának, amely azért
harcolt, hogy legyen alapdíj. Õk
azonban mindenféle komoly felelõsség nélkül elfogadtattak az önkormányzatokkal egy olyan döntést,
ami nem volt megfelelõ módon elõkészítve. Ennek a kárát valószínûleg az önkormányzatok isszák majd
meg, ha a Vízmû bevételkiesését

5
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vissza kell pótolni. Hangsúlyoznám
azonban, nem az önkormányzat tervezett rosszul, a képviselõ-testület
ebben a kérdésben csak egy rossz
döntést hozott. Az elõkészítés viszont a szakemberek feladata lett
volna. Azt gondolom, ha az önkormányzat hibázott ebben az ügyben,
akkor viselnie kell döntése következményeit. A kérdés csupán az,
hogy az a szakembergárda, amely
nem megfelelõen készítette elõ ezt
az intézkedést, viseli-e a következményeket? Ez a csoport levonja-e a
tanulságokat a történtekbõl?
– Az ellenzék gyakran emlegeti
a cég szindikátusi szerzõdését a
Vízmû-üggyel kapcsolatban.
– Ez a részvénytársaság úgy alakult meg, hogy nincs megfelelõ jogi
szabályozása a mûködésének. Az
nem megfelelõ jogi szabályozás,
hogy adott szóra hivatkozva születhetnek fontos döntések. Éppen ennek
alapján néhány ember azt csinálhatott, amit akart. Visszaélve a hatalmával, úgy keverte a lapokat, ahogy
a kedve tartotta. Szerintünk jó lenne
egzakt módon megfogalmazott jogi
keretek közé szorítani a Vízmû mûködését, s ebben az esetben még csak
véletlenül sem merülhetnének fel
olyan problémák, mint amilyenek az
elmúlt idõszakban jelentkeztek. Most
azok kiabálnak a legjobban, akik elsõként sértették meg ezt a bizonyos

szindikátusi szerzõdést. Ugyanis a tulajdonosok közötti gentleman agreement alapján Nagykanizsát illetné a
felügyelõ-bizottság elnöki pozíciója,
ám ez most nem így történt. Micsoda
véletlen, hogy az új elnök egy kistelepülés szabaddemokrata támogatottságú polgármestere lett.
– Nagy port kavart az ominózus
takarítási szerzõdés. Vannak-e információik arra vonatkozóan,
hogy más tevékenységek is kikerültek külsõ vállalkozásokhoz?
Tervezik-e ezen megállapodások
felülvizsgálatát?
– Nem vagyok nyomozó, ezért
nem nyomoztam a Vízmû után. De
bizonyos információk eljutottak hozzám is, ám addig, amíg konkrét bizonyítékok nincsenek a kezemben,
nem szeretnék ezekrõl nyilatkozni.
Én sokáig nem tudtam, hogy ki végzi például a takarítást, s azt kell
mondanom, hogy nem is igazán érdekel, ha az egész tisztességes módon történik. A probléma az, hogy
ez a cég már tíz éve végzi ezt a tevékenységet, és azóta nem volt megpályáztatva ez a feladat. Azt gondolom, a mai világban senki nem vehet
hitbizományba egy tevékenységet.
Finoman szólva is illett volna megpályáztatni ezt a munkát. S természetesen, amennyiben módunk lesz
rá, megvizsgáljuk ezeket a szerzõdéseket. Ha bebizonyosodik róluk,
hogy korrekt módon köttettek, akkor
változatlanul mûködhetnek tovább.
Horváth Attila

2007.06.13.
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A keresztek és korpuszok városa
A legutóbbi közgyûlésre készített el egy összefoglaló anyagot Deák-Varga Dénes városi
fõépítész, amelyben a város területén lévõ köztéri alkotások
helyzetét mutatta be. Az anyag
egyik szegmense a közterületeken található keresztek, korpuszok lajstroma, amely alapján
az is felvetõdhet, hogy hazánkban városunk rendelkezik a
legtöbb feszülettel, a hit eme
tárgyiasult formájával.
– A közgyûlés éves munkatervében szerepelt, hogy március végére készüljön el ez a felmérés a város szabadtéri alkotásairól –
mondta lapunknak elöljáróban
Deák-Varga Dénes. – Balogh
László önkormányzati képviselõ,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és

Sportbizottság elnöke vetette fel,
hogy mi lenne, ha a kultikus jellegû köztéri alkotások közé tartozó
kereszteket, azok állapotát is felmérnénk. A szót tett követte, s öszszesen kilencven darab keresztet
találtunk városszerte, sõt, még a
napokban is érkezett két újabb bejelentés általunk ismeretlen keresztekrõl. Ez irdatlan mennyiség,
szerintem elképzelhetõ, hogy ezzel
a számmal talán országos rekorderek vagyunk, ugyanis Kaposváron is csak harminc ilyen áll.
Deák-Varga Dénes még elmondta, hogy a keresztek sajátos
jellegzetességeket mutatnak az ország más területein található feszületekhez képest. Például jellegzetesen színesre festették a dél-zalai kereszteket, s gyakorta kis kerítéssel is körülvették. Érdekesség,

Felhívás!
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2007. június 18-án, 19-én és 20-án
zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész városban.
Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt 1100 l-es konténerek.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett
napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.

Felhívás

hogy a kiskanizsai és a bajcsai temetõben néhány síremléket is a
köztéri feszületekhez hasonló módon alakítottak ki. Kevésbé örömteli fejlemény, hogy az utóbbi idõben felállított köztéri és szõlõhegyi keresztek egy része elhibázott
arányú és meglehetõsen alacsony
színvonalú munka. Deák-Varga
Dénes elsõsorban a fémbõl készült
korpuszokat és a mûkõbõl készült
feszületeket említi.
Örvendetes, hogy a költségvetésben a tervek szerint minden
évben jut forrás három köztéri
szobor felújítására és újabbak tervezésére, ez azonban nem azt jelenti, hogy a feszületek is megújulnak, amelyeknek jelentõs hányada magántulajdonban van.
H.A.
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.

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.

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 tisztelt 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.
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Nagy Feró a jég hátán is megél!
A tökéletesen hangszigetelt
Zalakarosi Mexicana Clubban
újult erõvel támadott Nagy Feró
és a Beatrice. A közel kétórás
nonstop koncertre a Radioaktív
együttes hangolta rá a közönséget. Dinamikus, saját szerzeményeikbõl álló mûsorukkal méltán
arattak sikert. Figyelemreméltó
az a nézõi vélemény, miszerint az
együttes feljövõben van, mint
borban a gyöngy. A rövid technikai szünet után a hazai rock fenegyereke és együttese adott színes
összefoglalót az elmúlt három évtized, gyakran betiltott slágereibõl. A Beatricében ezennel több
generáció képviselte magát, ismét
a zenekarban penget a régi harcostárs Vedres „Joe” József, míg
a doboknál Nagy Feró saját terméke Nagy Hunor Attila bizonyíthatta a gének tehetséghordozó tulajdonságát. A Nemzet Csótánya-ként is elhíresült énekessel
a koncert elõtt beszélgettünk.
– A zenekar koncertjein általában
a régi slágereit tûzi mûsorára. E dalok a maguk módján ironikus módon kritizálják az úgynevezett „hatalmat”, néha kissé cinikusak is. Elfogyott a mondanivaló, mivel mostanában nem hallunk új dalokat?
– Á, dehogy! Nem errõl van
szó, csak ki a fene gondolta volna,
hogy egy õsrégi slágerünk refrénje, még ma is aktualitással bír.
„Aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop!” Ugye az elhíresedett
õszödi beszéd… Nem tehetek arról, hogy a miniszterelnök szavai
belehallatszanak a dalba. Visszatérve az új dalokra, ha minden
igaz õsszel jelenik meg az új lemezünk. Bár nekem az a véleményem, hogy ebben a mai világban
nem szabad kiadni semmit. Bizonytalan korban élünk, hogy milyenben, azt nem is szeretjük megfogalmazni. Ha megfogalmaznánk, akkor pedig olyan erõteljes
kritikát kellene gyakorolni, amely
már életveszélyes. Tehát meg kell
várni, hogy ez a világ valójában
merre is akar menni. Én személy
szerint, öt-hat éve nem foglalkozom semmiféle pártpolitikával.
Nem akarunk egy pártnak sem a
szócsöve lenni. Nem hirdetünk
semmiféle ideológiát. Amit változatlanul hirdetünk az, hogy a magyarság érdekeit mindenek elé,
fölé kell helyezni és csak ezután
jöhet mindenféle más nép érdeke.

Nem akarom én õket megbántani,
de ha mi magyarok vagyunk, akkor nekünk a magyar érdekeket
kell figyelemben tartani. Ez nem
politikai kérdés. Magyarnak lenni
nem politikai kérdés, tehát pártsemleges. Az, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, már más kérdés.
– Ha már a pártpolitikánál tartunk, a Beatricénél a politikai hitvallás tagcseréket is eredményezett, néhányan éppen politikai
meggyõzõdésbõl távoztak a zenekarból.
– Lehet, igazuk is volt, mert a
politika nem érdemli meg, hogy
az ember kiálljon mellette. A politikus meg végképpen nem érdemli meg! Nekem semmiképpen
nincs szükségem arra, hogy politikusok mellett díszelegjek. Úgy
gondolom az elmúlt harmincnegyven év bõven igazolta az én
elgondolásaimat. Egy kicsit csalódott vagyok ugyan, de nem kesergek. Elõre kell nézni és azt keresni, hogy ebbõl a vesztett helyzetbõl miként lehet kijönni. „Ebben a tizenhét évben én nem kúrtam el, aki elkúrta az nézzen magába és javítsa meg!” A világot
nem nekünk kell megváltoztatni,
elvégre azért választunk politikusokat. Ha nem akarják, akkor nekünk ehhez kell igazodni, ehhez
mérten kell dolgoznunk, írni a
dalokat, készíteni a lemezeket, elmondani a mondanivalónkat.
Szóljunk bele a hatalmi vitákba,
amit úgy is a tõke dönt el? Nevetséges!

– Ez az ideológia helyet kap az
új dalok mondanivalójában?
– A Beatrice követi azt a bevált
módszert, hogy elõször is megfogalmazza a helyét ebben a világban. Mi ebben nem akarjuk magunkat rosszul érezni, depressziót,
szomorúságot nem szeretnénk sugallni. Abból van most bõven,
csak be kell kapcsolni a tévét és
megnézni a híradókat. Engem lehet majd támadni, hogy megalkuvó vagyok, de most egy vidám lemezt készítünk. Amolyan hangulat
karbantartót, ami egy kis vidámságot sugároz az embereknek.
Még akkor is, ha azt mondják,
hogy sírva vigad a magyar.
– A médiából mostanság egy
szolíd, lehiggadt, példás családapa, hûséges férj köszön vissza
Nagy Ferót nézve, akit még ráadásul jégre is vittek. Miféle genezis ez?
– Felfedezték a Ferót! Úgy
gondolom, az olyan „csirkedarálós” kép volt rossz. Tagadom,
hogy valaha balhéztam volna,
bár ez volt a látszat. Felmentem a
színpadra és bejelentettem, hogy
Támadás!, erre a rendõrség kiürítette a termet. Másnap a sajtóban megjelent, hogy botrány volt
a Beatricén. Persze, hogy botrány volt, mert a rendõrség kiürítette a termet. Na nem a rendõr,
hanem a rendszer volt hibás. Botrány? Ha csak az nem, hogy néha
állítólag trágár szavakat használok? Elõfordul, de ez még nem
botrány. A jégre vitel gondolom a

jégrevüt fedi. A cilinder, a frakk
nem ciki nekem, bár sokan azt hiszik. Nem a ruha tesz engem.
Amikor ezt a mûsort elvállaltam,
magam sem tudtam, miben veszek
majd részt. Abban azért biztos
voltam, ha ebben a mûsorban
magamat adom, akkor nem veszíthetek. Tisztában vagyok a saját képességemmel, tudok küzdeni. A fizikai képességemmel már
akadnak gondok, mert csak-csak
öregszem. Összességében úgy
gondolom, hogy a jégtáncba sikerült valami újat vinni, ami eddig
nem volt. Lehet ezt bohóckodásnak, mûvészetnek nevezni, teljesen mindegy. Lehet utánam csinálni… Minden esetre ez egy erõpróba volt nekem. Bebizonyítottam, hogy a jó rock-zenész a jég
hátán is megél.
Czene Csaba

Fotó: Bakonyi Erzsébet

24.qxd

Megnyitotta kapuit a 13. Nemzetközi Ludvig Mûvésztelep Kendlimajorban. A megjelent
mûvészeket, érdeklõdõket Tóth Lucia, Kisrécse polgármestere köszöntötte, majd Sebestyén János festõmûvész tartott vidám megnyitó beszédet. Közremûködött Carmen Vasile operaénekes és Tiborcz
Iván jazz zenész. A június 16-án záruló két hetes mûvésztelepen tizenkét országból negyvennégy
mûvész vesz részt. Új arcokkal, például a Libanonból érkezett Jihad Ayoub keramikussal is
találkozhatnak a mûvészeteket kedvelõk a telep nyílt napjain. Az alkotók mûveibõl készülõ zárókiállítást Vitéz Ferenc mûvészeti író nyitja meg szombat este 19 órakor Kendlimajorban.
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Pecások, ha találkoznak

Fotó: Horváth Attila

24.qxd

A Ki mit tud? versenyszám helyezettjeinek Marton István polgármester
adta át a díjat, itt éppen a második helyezett nagykanizsai Mezõfi Jánosnak

Harmincharmadik alkalommal rendezték meg a Csónakázótónál az ország legnagyobb horgászversenyét, a Mol Nemzetközi
Horgász Kupát. Bár a kifogott
mennyiség meg sem közelíti a hét
évvel ezelõttit, azért most is született rekord, az egyik pecás egy
majdnem négy és fél kilós ponty
büszke megakasztásáért fogadhatta a sporttársak elismerõ gratulációit.
Petovári József, a Kõolajipari
Dolgozók Sporthorgász Egyesületének, illetve a házigazda versenybizottság elnöke elmondta, utoljára
hét évvel ezelõtt, kétezerben rendezték meg ezt a versenyt Nagyka-

nizsán, amelyre minden évben más
városban kerül sor. Harminchárom
évvel ezelõtt a szolnoki sporttársak
kezdeményezték a ma már az ország legnagyobb ilyen jellegû
megmérettetésének
elindítását,
amelyre ezúttal már harmincnyolc,
négyfõs csapat érkezett, hogy öszszemérjék tudásukat az öttusa jellegû versenyen. Jöttek pecások
Horvátországból,
Szlovéniából,
Szlovákiából, Szerbiából és Romániából is. Marton István polgármester és Lukácsi István, a MOL
Bányász Szakszervezet alelnöke
szombati megnyitója után a feladatok között számot kellett adni az
elméleti és a technikai tudásról, a
kézügyességrõl, a halászléfõzés, a

barkácsolás tudományáról, majd
következett az egész éjszakán át,
vasárnap reggelig tartó horgászat.
Ez utóbbi változó eredményességgel zajlott, akadt, aki egész éjszaka alig fogott valamit. Ezek
közé tartozott Czigány István is,
aki Lovásziból érkezett.
– Az este fogtam egy-két dévért,
aztán azóta semmit sem – konstatálja szomorúan. – Erõsen vártuk
a reggelt, azt reméltük, hogy akkor
talán jobb lesz, de nem. Pedig
nem messze tõlem, a horvátok fogtak pontyot és amúrt is, igaz, õk is
este. Hát, ez nem az én évem…
Kicsit odébb, a címvédõ oroszlányiak csapatának tagjai verték fel
sátrukat, õk azonban nem panaszkodtak, igaz, találgatni sem nagyon mertek. Azt õk is megerõsítették, hogy az idei verseny nem
bõvelkedik a mennyiséget illetõen,
de ennek ellenére úgy vélekedtek,
azért olyan nagyon rossz eredményt talán nem érnek el. Késõbb
bebizonyosodott, nem tévedtek.
– Nem volt olyan rossz az éjszaka, de azért jónak sem mondanám – mondja a Magyari Károly,
Karácsony László, Szûcs Attila,
Nagy Aladár összetételû csapat
vezetõje, Baranya István. – Fogtunk pontyot, dévéreket, keszeget.
A korábbi évekhez képest nagyon
gyenge a mennyiség, de abban
reménykedünk, hogy a többieknek
sem sikerült jobban, s akkor talán
ez is elég lesz a dobogóra.
Nos, elég lett, a csapatverseny elsõ és második helyét is oroszlányi

gárda szerezte meg, a dobogó legfelsõ fokára ismét Baranya Istvánék
állhattak. A Kõolajipari Dolgozók
Sporthorgász Egyesülete csapata
harmadik helyezést ért el, de helyt
állt a többi kanizsai, a DKG-EAST
Rt., a Drill-Trans Zrt., a Geoinform
Kft., Kögáz Rt., a MOL, valamint a
Rotary Fúrósok csapata is.
A legnagyobb halat, egy 4440
grammos pontyot Tóth László,
oroszlányi horgász fogta ki, a
verseny ideje alatt kifogott összmennyiség pedig elérte a százötvenkilenc kilogrammot.
Szép gesztust gyakorolt egyébként a gyõztes oroszlányiak csapatvezetõje, Baranya István, aki a
jól megérdemelt elsõ díjat Litter
Jánosnak ajánlotta fel, hálából,
negyvenhárom évnyi, az oroszlányi horgászegyesület érdekében
végzett munkájáért.
Horváth Attila

Parlagfû a
belvárosban

Képeken is kivirágzó Nagykanizsa

A Hevesi ABC elõtt nyílt kiállítás abból a több, mint kilencven képbõl, amelyek a Polgári
Kanizsáért Alapítvány által szervezett virágosítási akció során

megszépített közterületekrõl készültek.
Elõbb Papp János, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd

Szõlõsi Márta méltatta a lakók
önszervezõdõ képességét, szorgalmát. Mint azt hangsúlyozta, a
város által nyújtott százötvenezer forintos támogatással az
önkormányzat célja az volt,
hogy fillérekbõl, viszonylag kevés pénzbõl tegyék szebbé lakói
a várost, közvetlen környezetüket. Mint mondta, úgy véli a
kezdeményezés sikeres volt,
amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy a pénzbõl vásárolt
rengeteg virágpalánta pillanatok
alatt elkelt.
A képviselõasszony szavait egy
kertészeti vetélkedõ követte,
melynek során a Mecsek Füszért
Zrt. által felajánlott édességeket
lehetett megnyerni.
H.A.

Kanizsa – Városháza
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Városi fõkertész
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. 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.

Építészeti örökség helyi védelme
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2007. évben 2 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltételek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az építészeti örökség
helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda,
péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.) A pályázatokat 2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
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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. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, igazgatás-szervezõi 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.

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 m2 (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.

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
Bizzer András a 4.vk. önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2007.
június 15-én (pénteken) 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok

Olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy a Medgyaszay
Ház szomszédságában a virágok
helyett parlagfû zöldell. Séta
közben ugyan önszántából
gyomlálásba fogott, de nem jutott a végére. Úgy gondolja, folytatni kellene valakinek. Mi is.

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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ültethették, így láthatta a várost
igába hajtó törököket is.
– Ez a faritkaság egy törpe
japán csüngõ akác, ami véleményem szerint kuriózumszámba megy a városban –
magyarázza dr. Martinecz
Antal ügyvéd, aki korábban
környezetvédelmi szaktanulmányokat is folytatott, s a fa
védelmére szervezõdõ civil
csoportosulás élére állt. –
Több szakember állítja, hogy
legalább
három-négyszáz
éves fáról van szó, de az önkormányzat szakértõje is kétszáz évesnek mondja. Ez is
egy jó szám, szép kor, így azt

Kortalan matuzsálemet mentenének
Egyes becslések szerint csaknem négyszáz éves az a törpe japán
csüngõ akác, amely a Kiskastély mellett, egy önkormányzati tulajdonú ház udvarán áll. Az ingatlant most értékesíteni akarják, így
veszélybe kerülhet az akác, amelynek valós koráról megoszlanak a
vélemények. Abban azonban nagyobb részt mindenki biztos, hogy
a különleges ritkaságot meg kellene menteni. A területre ugyanis a
tervek szerint egy társasház épül.
Egyes források szerint a fa
idõsebb a keszthelyi Festeticskastély parkjában, a fõbejárat

mellett található két, a kanizsaival azonos növénynél is. Azt
mondják, a fát úgy 1600 körül

gondolom, hogy van értelme
ezt a fát megvédeni. Megkerestem a polgármestert, illetve az aljegyzõt, s kértem,
hogy tegyék meg a szükséges
lépéseket a fa védetté nyilvánításához. Az önkormányzat
ugyanis szabályozhatja azt,
hogy fák, növények, épületek
helyi védettség alá kerüljenek, amennyiben az indokolt.

Szerintem ebben az esetben
ez indokolt lenne. Azt gondolom, hogy a Dunántúlon
nincs még egy ilyen fa.
Dr. Martinecz Antal az ügyben kérte Balogh László önkormányzati képviselõ segítségét
is, aki elkötelezett zöld politikus
hírében áll. Balogh László érdeklõdésünkre elmondta, több
szakembert is megkérdezett,
akiknek ugyancsak megoszlik a
véleménye a növény koráról.
Volt, aki azt mondta, hogy körülbelül száz éves, más félszázra taksálja a fa éveit. Abban
azonban a képviselõ is biztos,
hogy a korától függetlenül, csupán szépsége miatt is érdemes a
megmentésre a japán akác,
amely leginkább egy nagyra
nõtt bonsaira hasonlít. Balogh
László úgy véli, az ide tervezett
társasház építése során hagyni
kellene tovább élni a fát. A képviselõ szerint ez lehetne az elsõ
olyan
építkezés
Kanizsán,
amely során a beruházó és a kivitelezõ akár példát is mutathatna a kollégáknak természetvédelembõl.
Horváth Attila
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Thúry György Históriás Napok
A közelgõ Thúry György Históriás Napok programjairól
tartott
sajtótájékoztatóján
Papp Ferenc a HSMK igazgatója elmondta, második alkalommal rendezi meg június 2223-án az általa irányított intézmény, kilenctagú rendezõbizottsággal közösen a históriás
napokat, tisztelegve a legendás
kanizsai várkapitány emléke
elõtt, egyben bemutatva az
adott kort, harci eszközeit, mûvészetét, szokásait és ételeit,
mindazt a miliõt városunk lakosságának, amelyben elõdeink
éltek.
A rendezvény másik fontos
céljaként erõsíteni kívánják a város lakosságában a Kanizsához
való kötõdést, a lakosság identitását. Az idei históriás napok három helyszínen, a Thúry téren, a
Thúry György Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Szakképzõ Iskolában és a Képzõmûvészetek Házában zajlanak. A kétnapos rendezvénysorozat összköltsége 2,6
millió forint. Összesen huszonkét
különbözõ program szórakoztatja
a közönséget, s a históriás napok
zárása után egy másik nagy rendezvénybe, a Múzeumok Éjszakájába kapcsolódhatnak be. A
rendezvény június 22-én 14 órakor Cseresnyés Péter alpolgármester köszöntõjével, majd koszorúzással kezdõdik a Thúry téri
szobornál. Ezt követõen a Thúry
György SZKI-ban, Thúry György
korának magyar és török hadi viseletei címmel Somogyi Gyõzõ
festõmûvész kiállítása nyílik
meg, majd Thúry György és kora
címmel három elõadás hangzik
el. Rövid szünet után kezdõdik a

virág- és krónikás énekmondók
vetélkedõje. A Képzõmûvészetek
Házában 19.45 órakor Veretes
múlt címmel a város történetét
bemutató emlékérmek, jelvények
kiállítása látható a nagykanizsai
éremgyûjtõk és a Thúry György
Múzeum
gyûjteményébõl.
Ugyanitt 20 órától a históriás
énekmondók hangversenye hallható Kónya István, Joós Tamás
és Balázs Júlia részvételével. Június 23-án az Erzsébet téri török
kúttól indul a történelmi jelmezes felvonulás többek között lovasok, iskolák, hagyományõrzõ
egyesületek és önkormányzati
képviselõk részvételével. A felvonulókat korabeli ételekkel fogadják a Thúry téren, majd megkezdõdnek a páros viadalok, csatajelenetek, a reneszánsz táncoktatás és gyalogos harci bemutatók a bátor nézõk bevonásával.
Szerepel a hagyományos és feldolgozott török zenét játszó
Myzrab zenekar, a Fõnix Történelmi Hagyományõrzõ Egyesület, a Mathias Rex Történelmi
Hagyományõrzõ Egyesület, a Fekete Hollók Rendje és a Szent
László Szabadlovagjai Lovagkör.
Az izgalmas, egyben látványos
programok között lesz középkori
divatbemutató, életképek a török
kori Magyarországról, virág- és
krónikás énekmondók vetélkedõje és hastánc bemutató. Közremûködnek többek között a
Zhafíra és Tanítványai, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI diákjai,
az Aranymetszés Alapítvány tagjai, a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja és színjátszói, valamint
lovasok. Fellép a pilisborosjenõi
Igriczek Együttes és lesz vívótechnikai és páncéltörténeti be-
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Nyílik
a pitypang

mutatóval egybekötött fegyvermustra. A históriás napok zárásaként 19 órakor a résztvevõk a
Múzeumok Éjszakája programjához csatlakoznak. A rendezvényen önkéntes véradásra várja régi és új véradóit a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete.

A kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban került
sor a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
kiskanizsai csoportjainak ünnepére, seregszemléjére, a Pitypang-estre.
A repertoár gerincét ezúttal is
a tánc, fõleg a néptánc adta, de
mint ahogy Keppel Julianna fõ
szervezõ köszöntõjében hangsúlyozta:
– Az idén második alkalommal
megrendezett kulturális gálán ismét arra fektettük a hangsúlyt,
hogy megmutassuk, a népies motívumok ott vannak a táncban, a
versben, zenében, dalban egyaránt.
Míg a színpadon a palotást, a
rábaközit és a kanásztáncot ropták a fiatalok, vagy éppen verseikbõl nyújtottak át egy csokorral,
addig az elõtérben a szövés és a
bõrdíszmûvesség
remekeibõl
kaphattak ízelítõt az érdeklõdõk.

Bakonyi Erzsébet

H.A.

