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Kanizsa – Hitélet

A város igazi kis ékszerdobozává vált az elmúlt idõszakban
a kórház-kápolna. Most a kápolna szobrainak restaurálásához, festéséhez kéri a hívek segítségét Fliszár Károly esperesplébános.
Az elmúlt idõszakban az épület
állaga jelentõsen megromlott, a
felújítást már nem lehetett tovább
halogatni, így tavaly júniusban
elkezdték a renoválást. Leverték
a vakolatot, kijavították a tetõt,
korszerûsítették a világítást, a
festés és a nyílászáró-csere mellett még egy akadálymentesített
mosdó is készült. Ma már
gyönyörûszép templombelsõ fogadja a betérõt, s mindez a hívek
segítõkészségét és a felújítást

tését, azonban mint tudjuk, soha
nincs semmi teljesen készen, az
ember mindig talál valamit, amit
még lehet szépíteni – mondja
Fliszár Károly. – Itt a kápolnában
van kilenc szobrunk, s most ezeknek a restaurálása zajlik, különös
tekintettel az oltáron lévõ szobrokra. A legfelsõ kompozíció
Szent Mártont ábrázolja, amint
elvágja a köpenyét, s odaadja a
didergõ koldusnak. Aztán itt látjuk Páli Szent Vincét, a betegápoló rend megalapítóját, s Szûz Máriát is. A fõoltárról most még
Szent József szobra hiányzik,
amelynek éppen most folyik a restaurációja, hasonlóan a többihez.
Ez azonban nem olcsó dolog, hiszen speciális anyagokat igényel,
éppen ezért örömmel és köszönet-
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Fliszár Károly: Szívesen veszünk minden segítséget

Hogy új ruhába öltözhessenek a kápolna szobrai
szervezõk agilitását dicséri. Most
a kápolna patinás szobrainak restaurálása zajlik, amihez örömmel
fogadják a hívek támogatását is –
tudtuk meg Fliszár Károly esperes-plébánostól.
– Tavaly elvégeztük a belsõkülsõ tatarozást, a kápolna bõví-

tel fogadunk bármekkora összegû
támogatást.
A szobrok története egyébként
messze vezet. Mint azt Pete Zsolt
sekrestyéstõl megtudtuk, 1769ben a Honvéd Kaszinó helyén
mûködõ római katolikus kórház
mellett a polgárok adományaiból

Szent István napi mise
Az Alsóvárosi Harangszó
híradása szerint augusztus huszadikán a város miséjének ad
otthont az Alsóvárosi Szent
József Templom.
Az ünnepi szentmisét, amely
tizennyolc órakor kezdõdik,
Kajtár Edvárd, a pécsi Püspöki
Hittudományi Fõiskola liturgiateológia tanára mondja.
Az ünnepi megemlékezõ mise

után megtartják a szokásos kenyérszentelést, illetve orgonahangversenyre kerül sor a templomban.
Tizenkilenc órai kezdettel
Kováts Péter orgonamûvész, a
magyar állam Franciaországban
tanuló ösztöndíjasa ad hangversenyt az érdeklõdõknek, melyre
szertetettel várnak mindenkit.
A belépés díjtalan lesz.
Sz.I.

láttak hozzá a Szent Mártontemplom építésének, amelyet
1771-ben fel is szenteltek. A fõoltár Szent Márton-szobra, valamint a mellékoltárok Keresztes
Szent János és Szent Ambrusszobra e templomban állott, majd
miután ezt a régi kórházzal

együtt lerombolták, a szobrokat
átvitték az új kórháznál 1884-ben
felszentelt kápolnába – ahol az
épület tavalyi felújítása után
most a kilenc kompozíció is új
ruhába öltözhet.
Horváth Attila
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10%* kedvezménnyel a

KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minõsített képzések
július 23 – augusztus 17-ig

ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvbõl,
MINDEN TUDÁSSZINTEN,
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

Középkori belváros
Idén immár második alkalommal került sor városunkban a Thúry György Históriás Napokra június huszonkettedikén és huszonharmadikán, pénteken és szombaton. Nagykanizsa e napokon tisztelgett a legendás
kanizsai várkapitány emléke elõtt, bemutatva az adott kort, annak életmódját, harci eszközeit, mûvészetét és
ételeit. Szombat délelõtt történelmi jelmezes felvonulásra került sor hagyományõrzõ csoportok, így többek
között a helyi Fõnix Történelmi Hagyományõrzõ Egyesület, a budapesti Mathias Rex Történelmi Hagyományõrzõ Egyesület, és amint az képünkön látható, önkormányzati képviselõk részvételével.

Balaton:
nyári
menetrend
Az elmúlt hétvégétõl augusztus 26-ig a nyári menetrend szerint közlekednek a vonatok a
balatoni vasútvonalakon.
Ez idõ alatt több vonattal lehet
eljutni a Balaton déli, illetve
északi partjához. A Desiromotorvonatok komfortos utazást
biztosítanak a Székesfehérvár –
Balatonfüred – Tapolca útvonalon, a dél-balatoni vasútvonalon
pedig a felújított német személykocsik nyújtanak kényelmesebb
utazást. A Balaton déli partján a
megnövekedõ utazási igények kielégítése érdekében a téli menetrendhez képest több kocsi és vonat áll az utazóközönség rendelkezésére. A Budapest – Nagykanizsa – Murakeresztúr – Zágráb
útvonalon a Maestral nemzetközi
gyorsvonat, Budapest – Nagykanizsa – Gyékényes – Velence között a Venezia EuroNight és a
Goldoni InterCity vonat közlekedik. A nyári forgalomban a déli
parton száztizennyolc, az északin
tizenkettõ, összesen százharminc
felújított német kocsi közlekedik.
Az elmúlt év sikere nyomán a
Budapest – Velence között közlekedõ Goldoni EuroCity vonattal
együtt közlekedõ Balaton IC vonatban kerékpárszállító kocsi
közlekedik Keszthelyre és vissza. A balatoni vasútvonalakon
mozgáskorlátozottak utazása esetén lehetõség van mind egyéni,
mind csoportos utazások megszervezésére. A Balaton partján
közlekedõ szerelvényekben – köszönhetõen a német kocsik forgalomba állásának – számos vonatszerelvényben rendelkezésre
állnak e célra alkalmas kocsik.
Az Esélyegyenlõség a vasúton
program keretében több nagyobb
forgalmú állomáson a mozgáskorlátozottak által is használható
mosdó található. Szintén a nagyobb utasforgalommal rendelkezõ (például Siófok, Fonyód,
Balatonfüred) állomásokon mobil emelõszerkezet áll az utasok
rendelkezésére, amely segítségével a kerekesszék a vasúti kocsi
peronszintjéig emelhetõ, így az
utas biztonságosan éri el a kocsi
szintjét.
B.E.
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Szent
László
útján
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Azt csinálják, ami nem kötelezõ

Határõr Napot tartottak a
Nagykanizsai Határõr Igazgatóság Erdész úti székhelyén. A
határõrök a minap megérkezett
új eszközökkel, Skoda Octaviakkal, Nissan Pathfinderekkel,
Volkswagen-, illetve Renaultmikrobuszokkal és BMW-terepmotorokkal ünnepelhették
magukat, amelyek megvásárlását a Schengen Alapból finanszírozták, így azok a magyar államnak semmibe sem kerültek.
Az ünnepségen Marton István
polgármester is köszöntötte a határõröket Szent László király neve napján, aki, ha úgy tetszik, a
szervezet szülõatyja, ugyanis õ
rendelkezett elõször a határon folyó kereskedelemrõl, a határszakasz õrzésérõl, s õ szervezte meg
a határ vármegyéket is.
A város elsõ embere méltatta a
Határõrség tevékenységét, amihez
további sikereket kívánt az állomány egészének. Utalt a schengeni csatlakozás kapcsán várható
változásokra is, különös tekintettel a rendõrség és a határõrség integrációjára, a belsõ határszakaszokon a határátlépés könnyebbé,
egyszerûbbé válására, az úgynevezett mélységi ellenõrzések egyre növekvõ szerepére. Marton István végezetül azt kívánta a határõröknek, hogy a várható átszervezés után is találják meg helyüket a
rendszerben, vagy éppen a civil
társadalomban.
Lukács Sándor, a nagykanizsai
igazgatóság vezetõje, ezredes is
köszöntötte a megjelenteket, akit
a Határõrség Napja alkalmából
dandártábornokká léptetett elõ a
Magyar Köztársaság elnöke. A
Szlovén Rendõrség napja alkalmából Szlovéniában is rangos elismerést vehetett át a minap
Dragutin Mate-tõl, a Szlovén
Köztársaság belügyminiszterétõl,
aki a Rendõrség Arany Érdemérmét adományozta a kanizsai
szakembernek a hosszú évek óta
kiemelkedõ együttmûködés elismeréseként.
H.A.

Harminchétmilliós hiányt termelt magának a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása
azzal, hogy 2004-ben a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás
kapcsán olyan tevékenységeket
is a nyakába vett, amiket nem
kellett volna – hangzott el a társulási tanács minapi, Marton
István elnök távolléte miatt Varga Miklós alelnök által vezényelt ülésén. Ebbõl csupán tizenötmilliót tudna rendezni a
kistérség, a többit a településeknek kellene összedobni.
A tanácsülésen résztvevõ polgármesterek között hosszú és komoly vita alakult ki a pedagógiai
szakszolgálat belsõ ellenõrzésérõl szóló napirendi pontnál,
ugyanis, mint ahogy az elhangzott, 2004-ben, a feladatok meghatározásánál a többcélú társulás
túlvállalta magát, azaz túl sok
pedagógiai szakfeladat ellátását
vállalta, miközben nem minden

esetben történt meg az igénybe
vehetõ finanszírozási források
lehívása. 2005-ben például kevesebb normatívát igényeltek, mint
amit lehetett volna. A koncepciótlanság következtében mára
harminchét millió forintosra dagadt a szakszolgálat hiánya, ami
egyre nehezebben finanszírozható.
A kistérségi feladatellátást a
megkötött megállapodás értelmében a Szivárvány Fejlesztõ Központ végzi, amellyel kapcsolatban
elhangzott az is, hogy pontosan
fel kell mérni, hány gyermeket
képes ellátni egy pedagógus, s a
költséghatékonyság
érdekében
szükséges egyfajta arányosítást
végrehajtani.
Arról is szó esett, hogy végül
irreálisnak bizonyult azon korábbi elképzelés, miszerint a térségben kialakított két, zalaszentbalázsi és zalakomári decentrumba szállították volna a gyerekeket, ezért a célra vásárolt két mik-
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robusz is kihasználatlan, s mint
ilyen, költségnövelõ tényezõ.
Póczai Zoltán, Sormás polgármestere azt mondta, elhibázott lépés
volt annak idején felbontani a Zala
Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerzõdést, ugyanis amíg az
élt, jól mûködött a rendszer.
Pávlicz Lajos murakeresztúri
polgármester azt javasolta, hogy a
jövõben csakis a három kötelezõ
feladatot (gyógytestnevelés, logopédia, nevelési tanácsadás) vállalja
fel a társulás, a jelenleg a tevékenységi körben szereplõ, önként vállalható másik három pedig kerüljön ki
a kistérségi feladatok körébõl.
Tóth László, csapi polgármester pedig kijelentette, hogy a három évvel ezelõtti koncepció nem
volt megfelelõ szakmaisággal
elõkészítve, adatokkal alátámasztva, véleménye szerint alapvetõen ez az oka a mostani kedvezõtlen helyzetnek.

nek nyilvánítjuk. Javasoljuk zártkörû, meghívásos pályázat kiírását egyetlen résztvevõvel, Fekete
László egyéni vállalkozóval. Az új
pályázati kiírásnak megfelelõ
szerzõdéstervezetet a bizottsági
ülésen elhangzottaknak megfelelõen kérjük elkészíteni. Az Ingatlankezelési Intézmény és Fekete

úgy eljutni az NB-s bajnokságok kapujáig.
Nos, az idõközben NTE 1866
MÁV-ra keresztelt egylet legénysége elérkezett addig a bizonyos
bejáratig, vagyis imponáló fölénnyel nyerte a megyei bajnokság I. osztályú küzdelmeit. Érdemes felidézni, miként is valósulhatott ez meg: 2002-ben a városkörnyéki II. ligában kezdtek,
majd azt nyerve maradtak a mezõnyben, s egy évvel késõbb, vagyis 2004-ben eggyel feljebb léptek. Ott sem akadt náluk jobb, jöhetett már a megyei porond,

ahonnan 2006. nyarán egyenes út
vezetett a megye egybe. Mindenki dörzsölte tenyerét, jöhet majd
egy igazán izgalmas szezon, s ez
– leginkább az õszi szezonban –
megvalósulni is látszott. A tavasz
folyamán aztán robbantottak, s
adalékul annyit, a gárda mind a
négy utána következõ (vagyis
közvetlen riválisának tekintett)
együttest idegenben fektette két
vállra. No, és végül az utolsó fordulóban a Zalaszentgrót ellen
rendezett gólfesztivállal (11-0),
összesen 76 pontot gyûjtve a bûvös 100 rúgott gólos határt is át-

Díjugrató
a Csó-ttónál

Virt a gólkirály

Gyermek Vízilabda Bajnokság

A Dunántúli Serdülõ Vízilabda
Bajnokság rájátszásában a CWG
Kanizsa Vízilabda SE az alsóház
küzdelmei során a Pápa és a Balatonfûzfõ csapataival mérkõzött. A
rájátszásban mind a négy mérkõzésüket gyõzelemmel zárták. A
gárdából Gyana Dániel, Bedõ
Krisztián és Virt Mátyás egész
éves munkája érdemel dicséretet,
utóbbi gólkirályi címet is szerzett
összesen 86 találattal. Virt a továbbiakban a BVSC serdülõinél
folytathatja a pályafutását.

CWG Kanizsa VSE – Szombathely SE 9:13 és Szombathely
SE – CWG Kanizsa VSE 11:9
A Dunántúli Gyermek I. Vízilabda Bajnokság utolsó két mérkõzésén a kanizsai pólósok ellenfele
mindkét mérkõzésen a Szombathely csapata volt. Ha mindkét
meccsüket nyerték volna, a dobogóra is felállhatott volna a gárda,
mivel azonban ez nem sikerült, így
végül a bajnokságban a negyedik
helyen végeztek. Jó teljesítményt
nyújtott a kapuban Szabó Máté, a

H.A.

László közösen dolgozza ki a Mûvelõdési és Sportosztály ügyintézõinek közremûködésével az új
elõterjesztést, melynek határideje
e hónap vége és felelõse Kámán
László,
az
Ingatlankezelési
Intézmény vezetõje.
B.E.

Aki felhagy a tanulással az öreg
A Zsigmondy-Széchenyi SZKIban az elmúlt hét csütörtökén a
technikusok és a szakmunkások,
pénteken az érettségizettek vehették
át bizonyítványukat. Az intézményben idén négy szakmából – faipari
technikus, környezetvédelmi vegyipari technikus, informatikus-térinformatikus, energiatermelõ és hasznosító technikus –, összesen harminchatan vettek át technikusi oklevelet. Közülük tízen szereztek az

országban elõször megújuló energiagazdálkodási technikusi végzettséget. Ezen kívül nyolc szakmában
hatvanhat diák tett sikeres szakmunkásvizsgát, és hetvennégy nappali tagozatos tett sikeres érettségi
vizsgát. Az esti tagozatos, érettségit
adó képzésben résztvevõ százötven
hallgató ezekben a napokban áll a
vizsgabizottságok elé. A frissen
érettségizetteket elõször Mérksz Andor intézményigazgató köszöntötte,

biztatva õket a tanulás folytatására.
Cseresnyés Péter alpolgármester
köszöntõjében Henry Ford, az egykori amerikai autókirály szavait
idézte jó példaként. Bárki, aki felhagy a tanulással, az öreg: legyen
húsz-, vagy nyolcvan éves. Aki viszont mindig tanul, az fiatal marad.
Az életben a legnagyobb dolog frissen tartani az elmét.
B.E.
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lépték Iványi Lajos edzõ vezérletével Fekete Szabolcsék.
Persze ezután legalább olyan
fontos feladatok következnek, hiszen az NB III-hoz meg kell lenni
a megfelelõ játékos-keretnek,
anyagi muníciónak, s még a leendõ helyszín, ahol játszanának, sem
száz százalékig tisztázott. Mindenesetre, ha a vezetés tartja magát a korábban hangoztatott téziseihez, Kanizsán a futball utánpótlásnak ismét lehet perspektívája
egy felnõtt NB-s csapat keretében.

Amikor 2002. májusában
Nagykanizsa lekerült az ország
NB-s futball térképérõl, tartotta
magát a hír, csak semmi pánik,
hiszen heteken belül játék-,
vagy indulási jogot vásárolnak,
esetleg egyszerûen valamely
másik város csapatát mûködtetõ gazdasági társaság telephelyet vált, és a dél-zalai város
felé veszi az irányt. Aztán
mégis maradt a rögösebb út, hiszen akkor a MÁV NTE-nél
úgy gondolták, megpróbálják a
klasszikus megoldást, vagyis
fokról-fokra feljebb lépni, s

Kiadó a Mindenki Sportpályája
– Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság és a Városüzemeltetési Bizottság a Mindenki Sportpályája üzemeltetésének
vállalkozásba adásával egyetért.
A jelen pályázati kiírást érvénytelenítjük – összegezte Balogh
László, az OKISB elnöke –, ezáltal a pályázatot eredménytelen-
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Lezárult a bajnoki idény, nyertek, majd...

Fotó: Horváth Attila

26.qxd

A hõség miatt távol maradt
külföldi résztvevõk nélkül, magyar versenyzõkkel zajlott a múlt
hétvégén a Csónakázó-tónál
megrendezett Nemzetközi Díjugrató-verseny CSI*. A nemzetközi
helyett így hazaira zsugorodott
lovas megmérettetés azonban így
is bõvelkedett izgalmakban,
ugyanis az éjszakai csapadék ha
másra nem is, arra elég volt,
hogy a felsõ talajréteget feláztassa, amin sok ló csak csetlett-botlott. Persze, a profik itt is azok
voltak, a legjobb zalai eredmény
a kiskörben született, ahol a
bagodi Bujtor Roland második
helyezést ért el.
H.A.

A helyes arányt
kell eltalálni
Ez így nem fog menni! Mármint az, hogy egy
adott klub és egy adott önkormányzat állandó hadakozást folytasson avégett, amennyit az egyik
sportra kap vagy amennyit a másik ad, s hogy enynyit vagy csupán annyit költhet egy település (a)
pénzébõl. Persze ez egy olyan kérdés, melyre sohasem lesz mindenkit kielégítõ válasz és tett, az pedig
a kanizsai sport jelenlegi „visszamaradottsági” állapotában lehetetlen, hogy minden szakosztály egyben külön klubot is jelentsen. Példa persze akad rá
az országban, nagy vonalakban jellemezve, az
eredményeket produkáló Fradi nõi kézilabdázóinál
szinte már csak a név a közös nevezõ a nagy „zöldfehér” családdal. Igen, az is igaz, hogy nem azonnal a legnagyobbat kell elõcitálni irányadóként, hiszen ez Kanizsa, és a dél-zalai város sportja, amirõl most szó van. Természetesen a városnak is fel
kell vállalnia egy bizonyos részt, de hosszú idõn
keresztül csak rá támaszkodni öngyilkosság valamennyi fél számára és amúgy is eleve lehetetlen. A
megoldás a helyes arány megtalálása a város és a
szponzorok között a sport finanszírozásának terén.
Egyben le a kalappal azok elõtt, akik a sportra ál-

P.L.

mezõnyben és a kapu elõtt Bedõ
Krisztián, valamint a második mérkõzésen Vitári Márk négy találata
mindenképpen elismerést érdemelt.
A csapat tagjai: Szabó Máté,
Lukács Dalma, Vitári Márk, Bedõ
Krisztián, Schmidt Péter, Gyana
Dániel, Herczeg Dániel, Sashalmi András, Hajas Balázs, Skriba
Szabolcs, Borosán András, Bácsi
Róbert, Molnár Markó
Edzõ: Kaszper Dániel és Karácsony József.

doznak, mert lássuk be, minden adott forint aranyat ér – különösen a jelenlegi (városi) helyzetben.
A tisztelt klubvezetõknek (de akár a szakosztályvezetõknek) pedig nem kell szégyenkezniük, ha esetleg ne adj’ Isten több reménybeli támogatóhoz is be
kell kopogtatni, mert úgy tûnik, az a felfogás mindinkább a végét járja, hogy csak adjon és adjon
(legtöbb esetben csak a város), mi meg majd elköltjük. S ne keltsen az se felháborodást, ha tízezreket
„ajánlanak fel” csupán a szponzorok, s nem milliókat - azonnal. Másról sem szól a mai világ, csak
az eredmények esztelen hajhászásáról, s ebbe bizony az is beletartozik, hogy a századik helyre is
bebocsátást kell kérni – tetszik, nem tetszik, ez így
megy manapság.
Ismerve a jelen helyzetet, biztos, hogy ez valamilyen szinten mûködik is, s ha az utánpótlásról
beszélünk, a maximális áldozatokat hozó szülõkrõl
sem feledkezhetünk meg. Tudjuk, részekbõl áll öszsze a nagy egész, az már egy más kérdés, hogy a
sok szakosztállyal mûködõ klubok esetében elõ
szokott fordulni, a pénz útja kacskaringósabb szokott lenni, mint a még szabályozatlan Tisza, s mire
eljut a célig, már ott tartanak, hogy a derék apukákat kell megkérni, ugyan fuvarozza már el a fél
csapatot a Dunántúl másik végébe szeretetbõl, mivel csemetéje csapatának éppen ott lesz a soros
mérkõzése…
Polgár László
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Belvárosban 800 m2-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,
kétszobás + 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.: 30/301-8185 (6043K)
Tárház utcában családi ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
20/2130-499 (6046K)
Nk-án trafik 150.000 Ft-ért
sürgõsen eladó. Érd.: 93-312-623
(6055K)
Látóhegyen sürgõsen eladó
megosztható, panorámás, 2500
m2-es telek 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 ak-

2007. június 28.

nás garázs eladó. Érd.: 93/321795, 30/339-6373 (6060K)
Nk-i másfél szobás, egyedi fûtéses, 44 m2-es, földszinti, felújított, önkormányzati lakásomat
egyszobás önkormányzatira (I.-II.
emeleti) cserélném. Érd.: 30/9587390, 20/425-6957 (6070K)
Elcserélném Nk-i 40 m2-es félkomfortos, önkormányzati lakásomat másfélszobás belvárosi, önkormányzatira ráfizetéssel. Érd.:
93/322-5376071K)
Nk-án a Városkapu krt.-on második emeleti, egyszobás lakás eladó. Érd.: 30/937-1133 (6072K)
Nk-án csendes, szép környezetben (Madách utca) három szobás
családi ház garázzsal, 590 m2-es telekkel eladó. Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 30/284-9481 (6071K)
Munkás utcai garázssor keleti
végénél aknás, pincés garázs eladó. Érd.: 20/357-7027 (6072K)

BÉRLET
Csengery úton utcafronti, 58
m2-es, kétszobás (plusz konyha,
fürdõ, spájz, elõszoba), egyedi
fûtéses udvari lakás maximum 8
fõs brigádoknak, vidéki munkásoknak kiadó. Érd.: 30/2273294 (6063K)
Nk-án városközpontban bútorozott, két szobás albérlet hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 30/378-0705 (6073K)

SZOLGÁLTATÁS
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból ki-

vont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/6417375, 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)
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.: 20/482-4545 (6031K)

VEGYES
Delton, fehér színû, 1,5 éves,
négy lángos gáztûzhely, eladó. Érd.:
30/227-3294 (6069K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet, könyvet, régi
újságokat, stb. Érd.: 20/555-3014
(6073K)

NYÁRI
LEÁLLÁS
Ezúton értesítjük kedves
olvasóinkat, hogy a korábbi
évek gyakorlatának megfelelõen a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap a nyár idejére leáll.
Utolsó lapszámunk július 5én jelenik meg, a leállás utáni
elsõ számunkat pedig augusztus 23-án olvashatják. Ettõl az
idõponttól lapunk ismét folyamatosan, hetente jelenik meg.
A leállás ideje alatt e-mail
címünkre várjuk leveleiket,
észrevételeiket.

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

A HSMK szabadtéri színházi elõadásai a
Péterfy iskola parkjában
Június 29. 20.30 óra
A dzsungel könyve - musical
A veszprémi Pannon Várszínház
elõadása. Belépõdíj: 2100 Ft.
Nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1900 Ft.

Augusztus 19. 20.30 óra
Mágnás Miska - operett
A veszprémi Pannon Várszínház
elõadása. Belépõdíj: 2100 Ft.
Nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1900 Ft.

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
mechanikai mûszerész
szakirányú
100.000 – 110.000 Ft
mélyfúró
szakirányú
170.000 Ft
targoncavezetõ
szakirányú
65.500 Ft
árufeltöltõ
szakirányú
68.800 Ft
betanított munkás
8. általános
90.000 Ft
operátor
8. általános
75.000 – 80.000 Ft
varrómunkás
szakirányú
65.500 Ft
sütõipari munkás
szakirányú
65.500 – 70.000 Ft
raktárkezelõ
szakirányú
65.500 Ft
könyvelõ
szakirányú
180.000 – 210.000 Ft
telekommunikációs operátor
érettségi
70.000 – 90.000 Ft
hitelügyintézõ
érettségi
megegyezés szerint
bérszámfejtõ
érettségi
100.000 – 120.000 Ft
hitelközvetítõ
érettségi
megegyezés szerint
pályázatíró referens
fõiskola
100.000 – 150.000 Ft
pénzügyi referens
fõiskola
100.000 – 140.000 Ft
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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Az elmúlt héten történt egy
csõtörés az ipari parkban. Ez
önmagában nem bírna különösebb hírértékkel, ha az érintett,
közelmúltban lefektetett nyomóvezeték nem közvetlenül egy fa
gyökerei mellett húzódott volna,
csupán negyven centiméternyi
mélységben. Egy vállalkozó parkolót szeretne építeni a vezeték
fölé, s éppen a tuskót akarta kihúzatni, amikor eltépték a csõvezetéket. A vízi közmûvek pontos helyét jelölõ térképet ugyanis még senki nem látta, s azt
többszöri kérésre sem kapták
meg a Dél-zalai Víz-és Csatornamû Zrt. illetékeseitõl.
A vállalat kiérkezõ dolgozói
gyorsan és szakszerûen elhárították a problémát, amiért a vállalkozók szerint köszönet illeti õket,
azonban a már az útra ömlõ víz elzárása nekik is problémát okozott,
ugyanis õk sem tudták, hol is lehet
a szakasz elzárócsapja. Mígnem az
egyik ipari parki vállalkozó megmutatta nekik a gazdasági területen kívül, a GE logisztikai bázisához vezetõ út túloldalán lévõ csapot. Apropó, szakaszolás, a felháborodott, már korábban is víz nélkül maradt vállalkozók szerint
nonszensz, hogy a volt laktanyaépületeket érintõ hálózat nincs szakaszolva, azaz ha egy hasonló eset
miatt el kell zárni a fõcsapot, akkor mindenki, vendéglátó és cukrász is víz nélkül marad.
Szerintük mindenesetre figyelemre méltó az a koncepció,
amely a napokban szétszakított
százas nyomóvezetéket egy, már
meglévõ, illetve a közeljövõben
megépülõ parkoló alá helyezi, ráadásul szinte a fák gyökerei közé,
szakaszolás nélkül, csupán negyven centiméteres mélységbe (hol
van még a fagyhatár!), egyetlen,
az ipari park területén kívül elhelyezett elzáró csappal…
– Nem csak ez a probléma, nagyon kevés a tûzcsap is, a vállalkozóknak maguknak kell kiépíttetni, saját költségen – mondja
Radics József, aki a vállalkozók
szószólójaként végig küzdötte az
elmúlt éveket, hogy legyen valami az ipari parkból. (S ezt nem õ,
hanem vállalkozótársai állítják
róla.) – A múltkor is lezárták úgy a
hálózatot, hogy több órán keresztül
víz nélkül maradtunk, s még csak
egy lajtos kocsit sem küldtek ide.
Azt sem tudjuk, hogy pontosan hol
húzódik a csõvezeték, így hát azt

Fotó: Horváth Attila

26.qxd

Szinte a fa gyökerei közt fut a nyomvezeték. A fa elõbb volt ott...

Vízbe fojtott indulatok az Ipari Parkban
hiszem, a tegnapi esethez hasonló
szituációk kapcsán semmiképpen
sem lehet felelõsségre vonni a vállalkozókat. Az elszakadt csõ is csak
negyven centiméterrel fut a talajfelszín alatt, lemértük, ráadásul nem
is az egyes területekhez, tevékenységi körökhöz igazították a vezetékhálózat kiépítését, így kerülhetett a
százas nyomócsõ egy része fölé
parkoló, amit fel kell majd bontani,
s újjáépíteni, ha valami gond lesz.
S ez lesz a helyzet azzal a parkolóval is, amit most akarnak a vezeték
felett kialakítani. Érdemes lenne feszegetni azt a kérdést, hogy menynyire szakszerûen, az elõírásokat
betartva épült ki ez a hálózat, s az
is érdekes felvetés lehet, hogy ki és
hogyan vette át…
Hasonlóan vélekednek más
vállalkozók is az ipari parkból.
Noll Ákos cukrászüzemében
például a múltkori vízelzárás során órákra leállt a termelés, a dolgozókat pedig haza kellett küldenie. Azt mondja, ha tudja, hogy
aznap nem lesz víz, s valaki esetleg szól errõl a vállalkozóknak is,
akkor a munkatársait be sem hívja dolgozni. Azon kérdésünkre,
hogy gondolkozott-e már azon, ki
fogja megtéríteni a termelés-kiesésbõl származó kárát, úgy fogalmazott, már megszoktam,
hogy belém rúgnak, nekem meg
könyörögnöm kell mindenért.
Érdekes problémával küszködik

Varga Jenõ is, aki autókereskedéssel foglalkozik. Az õ területén helyezték el ugyanis három másik
vállalkozó vízóráját is, így ha a
vízóra-leolvasást végzõ szakember
meg akarja tekinteni a négy mérõt,
így, vagy úgy, de be kell jutnia
Vargáék telephelyére, ahol a tevékenységbõl eredõen több millió forintos értékû autókat tárolnak. Ráadásul a négy vízmérõ, amelybõl
az egyik természetesen az övé,
több négyzetmétert vesz el a területbõl. Már többször is kérte a Vízmû illetékeseit, hogy vigyék el tõle
azokat a vízmérõ órákat, amelyek
máshoz tartoznak, azonban erre
eddig még nem került sor. A másik
három vállalkozó pedig – érthetõ
okokból – nem akarja áthelyeztetni
saját költségén az órákat.
Esetével Varga Jenõ egyébként
az elmúlt évek ipari park-fejlesztésének koncepcióját (vagy koncepciótlanságát) is alátámasztja, hiszen,
mint mondja, a különbözõ közmûvek miatt eddig négy alkalommal
bontották fel a területét, s négyszer
kellett azt helyreállítani – a saját
költségén.
Fenyves Jenõ, az ipari park
mûszaki referense jól ismeri a
problémákat. Utóbb felfedezett
egy illegális vízbekötést is, amit a
Vízmû szakemberei az õ engedélyük nélkül végeztek el.
– Mivel a hálózat pontos leírását
a mai napig nem kaptuk meg, meg-

próbáljuk mi feltérképezni a csõhálózatot, valamint felmérjük a vízórákat is, mert arról sem rendelkezünk nyilvántartással, hogy melyik
vállalkozáshoz melyik vízmérõ tartozik – magyarázza Fenyves Jenõ.
– A közelmúltban pedig azt vettem
észre, hogy az egyik vállalkozónál
engedély nélküli vízbekötés történik
a Vízmû részérõl, ugyanis nekik
egyeztetni kellett volna velünk, mint
az ipari park vezetõségével, azaz
engedélyt kellett volna kérniük, de
errõl a bekötésrõl sem kaptunk
semmiféle rajzot. Mindez azért
gond, mert történetesen erre a szakaszra mi utat tervezünk, s az építkezés elõtt nekünk ezt a csõvezetéket ki kell majd váltani – természetesen a város pénzén. Ha véletlenül
mégis maradhat, akkor is fennáll
annak a veszélye, hogy ezt is megsértik a munkagépek. Amúgy a többi vízbekötésrõl is kértünk tájékoztatást a szolgáltatótól. Hiába…
A korrekt tájékoztatás érdekében szerettük volna megkérdezni a
Dél-zalai Víz- és Csatornamû Zrt.
illetékesét, Zajzon Imre mûszaki
igazgatót is, aki azonban nem kívánt reagálni a vállalkozók és az
ipari park vezetõinek felvetéseire.
Sõt, azt is megtiltotta, hogy leírjuk
akár az õ, akár a cég nevét.
Pedig a panaszos vállalkozók
vállalták a magukét.
Horváth Attila
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Ismét
borverseny

Az eddigiektõl eltérõ idõpontban, június huszonnyolcadikán
ismét megrendezik a hagyományos nagykanizsai borversenyt,
amely során szakértõ zsûri választja ki a város fehér- és vörösborát. Nevezni három darab,
0,75 literes mintával, június huszonhetedikén tizenkét óráig lehet a hegyközség irodájában.
Förhénci Horváth Gyula, a
borversenyt az önkormányzattal
közösen szervezõ Nagykanizsai
Hegyközség elnöke elmondta,
nem volt könnyû dolguk a szervezés során, hiszen a hagyományoktól eltérõ idõpontban megrendezendõ verseny idején van a munka dandárja a szõlõkben.
A hegyközség elnöke sajtótájékoztatóján rámutatott arra is,
hogy nemzetközileg elismert zsûrit sikerült Nagykanizsára csábítani, élén Zilai Zoltán borásszal, a
Nemzetközi Szõlészeti-Borászati
Szervezet Borbíráló Bizottságának tagjával. Hazánk legnevesebb
borászai is itt lesznek e napon,
így például Dula Bence és Figula
Mihály.
A szervezõk mintegy harminc
mintára számítanak a versenyen,
amely a nemzetközi szabályok
szerint, a nagy bor-világversenyeken használt informatikai rendszerrel zajlik majd.
H.A.

Fotó: Horváth Attila

A szakmai zsûri
kiválasztja
a Város Borát is

A járda szinte belefordul a vízelvezetõ árokba

Nagyfakos a világ végén
„Mi olyan elhagyatott helyen vagyunk, hogy talán
még az élõk sorából is kifelejtettek bennünket.”
net, és aki be akarja, az be is tudja köttetni, ezzel szemben Nagyfakoson az internet csak álom az
itt élõ emberek számára. Több
szolgáltatót is megkerestünk az
ügyben, de mindenhol elutasítást
és ígérgetést kaptunk. Az egyik
legjobb ajánlat, amit eddig kaptunk, úgy szól, hogy alakítsunk ki
mûholdas internetet, aminek a
havidíja „csak” 56000 forint személyenként, és a bekötési díj is
nagyon olcsó, szinte ingyen van,
csupán 230000 forint/fõ. Kisfakoson létezik közterületi szemétgyûjtõ konténer, Nagyfakoson
nem. A szemetet ezért az emberek
az erdõbe kénytelenek kihordani,
mert a többször beígért szemetes
edény, amit állítólag a buszmegállóba telepítenek, a mai napig
nem érkezett meg – magyarázza.
A fiatalember más problémákat
is említ, így például a megfelelõ

Múltkori, a Fakosért Városrész-szépítõ Egyesület újdonsült elnökével készített interjúnk után e-mailben kereste
meg lapunkat a szomszédos
Nagyfakoson élõ Havasi Péter,
aki arra hívta fel figyelmünket,
hogy a városrész még Kisfakosnál is mostohább sorsú. Kilátogatva a területre, magunk is
meggyõzõdhettünk arról, hogy
a többi városrész Nagyfakoshoz
képest metropolisz – s bizony,
nem csak méretében.
– A kisfakosi infrastruktúra közel nem olyan kaotikus, mint a tõle nyolcszáz méterre lévõ Nagyfakosé – mondja Havasi Péter, a
városrészben élõ kisszámú fiatalok egyike. – Kisfakoson épül a
szennyvízhálózat, míg Nagyfakoson még csak tervbe sincs véve.
Kisfakoson létezik elérhetõ inter-

minõségû járda hiányát (ami van,
az göcsörtös, és szinte belefordul
a vízelvezetõ árokba), nem beszélve a közterületek kaszálásának hiányáról. A legnagyobb „kuriózum” azonban az, hogy egy,
Havasi Péter és a környéken lakók szerint önkormányzati tulajdonban lévõ területen minden évben szépen díszlik a parlagfû, kaszálógéppel még a közelben sem
jártak, így az árokpartot is maguk
kénytelenek kaszálni az idõs emberek.
Panaszaival azonban nincs
egyedül Havasi Péter. Ahogy híre
megy a városrészben, hogy látogató érkezett, egyre többen kijönnek az utcára, elmondani panaszaikat. A városrész lakói többségében idõsek, akiknek jól esik
néha másnak is elmondani, mi
bántja õket.
– Nézze, ez itt önkormányzati
terület, s nekem kell minden évben könyörögnöm, hogy valaki
kijöjjön és lekaszálja – mutatja
Fitos Ferencné. – Hát azért itt is
csak emberek laknak! Utánunk is
ugyanúgy felveszik a pénzt, s mi
semmit nem kapunk érte. Nem
csak Bagola, Kisfakos, Kiskanizsa, meg Palin létezik, itt vagyunk mi is, itt évek, sõt, évtizedek óta semmi nem történt!
– Mi olyan elhagyatott helyen
vagyunk, hogy talán még az élõk
sorából is kifelejtettek bennünket
– vette át a szót Hajdú Józsefné.
– Pedig talán itt is emberek
élnek, legalább vegyenek is minket emberszámba. A buszmegállónk is olyan, hogy a félméteres
gazba kell leszállnunk a buszról,
ami leginkább esõs idõben kellemetlen. Ki kellene egyszer jönni a
képviselõknek, aztán kipróbálni,
milyen itt, a világ végén…
Horváth Attila

Kint vannak a táblák

Mint az emlékezetes, Polai József és Tóth Nándor kiskanizsai
önkormányzati képviselõk indítványozták a képviselõ-testületnek, hogy Kiskanizsa városrész
külsõ és belsõ határain a lakott terület kezdetét és végét jelzõ táblákat bõvítsék ki olyképpen, hogy
abban a városrész neve is szerepeljen
„Nagykanizsa-Kiskanizsa”, illetve „Nagykanizsa-Kis-
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Ha gondjai vannak, ezek a napok alkalmasak a megoldásra. Teremthet új kapcsolatokat, melyek hosszú távon is megmaradnak. Ha nézeteltérések adódnak
párjával, ideje lenne közösen megoldani.

IV.20.–V.20. Bika
A csillagok kedvezõ állása szerint minden tervét megvalósíthatja. Ha vállalkozás beindításán, vagy állásváltoztatáson
gondolkodik, vágjon bele. Ha magányos, hétvégén induljon párkeresõ útra.

V.21.–VI.21. Ikrek
Olyan akadályok merülhenek fel, amelyeket hirtelen nem tud megoldani. Higgadtan vázolja fel a tervét, s cselekedjen
annak megfelelõen. A szingli ikrek számára a hétvége új szerelmet ígér.

VI.22.–VII.22. Rák
A csillagok állása szerint pozitív történésekre számíthat. Ajánlatot kaphat utazásra,
vagy egy elõnyökkel kecsegtetõ új baráti
kör kialakítására. Érzelmi téren legyen a
megszokottnál türelmesebb a társához.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Régi vágyát teljesítheti új dolog tanulásával. Ezt hasznosíthatja a késõbbiekben is. A
pénzügyek terén legyen megfontoltabb, de
a pihenésrõl ne mondjon le. Ha magányos,
a hétvégén lehet esélye ismerkedésre.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Tettvágyát csillapítsa le valami újdonsággal.
Kezdjen valami újba, az sem baj, ha meghökkenti ezzel a családját. Társáról ne feledkezzen meg, vonja be õt is. Ha magányos, induljon útra a nagy Õ felfedezésére.

IX.23.–X.22. Mérleg
Mindenkivel szót tud érteni mostanában,
akár hivatásról, akár a családról van szó.
Olyasmibe is belevághatja fejszéjét, amibe
eddig nem merte. Partnerét folyamatosan
hódítsa, vigyen romantikát a kapcsolatba.

X.23.–XI.22. Skorpió
Tele van tettvággyal, melynek csak a lakásajtó szab határt. Talán még szomszédnak is
felajánlja a kreativitását. Tegye nyugodtan,
szívességét viszonozni fogják. Látogasson
ki a Csó-tó fergeteges hétvégi programjaira.

IX.23.–XII.21. Nyilas
Barangoljon a hûvösebbre forduló estéken az utcán. Míg sétál és gyönyörködik, rádöbbenhet, sok érdekes lehetõséget rejteget a nyár. Ha úgy érzi mégsem
boldogul, számíthat a társa segítségére.

XII.22.–I.20. Bak

Nagykanizsa-K
Kiskanizsa

Fotó: Horváth Attila
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kanizsa (lakott terület vége)” formában. A képviselõk úgy vélekednek, hogy ez is hozzájárulhat
a kiskanizsaiak ön-azonosságtudatának erõsítéséhez. A közgyûlés az indítványt támogatta, ennek eredményeként a minap kikerültek a táblák, mint ahogy az képünkön is látható.
H.A.

Új barátokat szerezhet, akik nem hagyják
cserben. Ötleteit most megvalósíthatja, a siker után azonban pihenjen. A csillagok egy
vadonatúj szerelem feltûnését jelzik mind a
párban mind a magányosan élõ bakoknak.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Szép napok várnak a vízöntõkre. Az élet
élvezése közben ne feledkezzen meg a
hétköznapi teendõirõl. Ha társas kapcsolatban él, most sorsdöntõ lépést tehet.
Éljen jól a lehetõségeivel.

II.20.–III.20. Halak
Olyan lendülettel végzi a munkáját, mint
aki nem akar pihenõt tartani. Nem lehet túlságosan elégedett a magánéletével, mert kevés ideje jut a szeretteire. Ha társra vágyik,
már hétközben induljon felfedezõútra.
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Fotó: Horváth Attila

A MEGACITY szórakoztató
központ rendhagyó biliárdversenynek adott otthont. A házigazdák a Kanizsa Darts Egyesület biliárd szakosztályával közösen rendezett tehetségkutató
versenyen megkíséreltek tehetséges játékosokat felkutatni,
akik a nemzeti csapatbajnokságban induló kanizsai versenyzõk utánpótlását erõsíthetik.

Kiss György az egyik ifjú tehetséggel, Varga Fridával

be – ez a két jubileum tehát számomra összefonódik. A sportág
kanizsai születését szeretnénk
majd méltóképpen megünnepelni, s a jubileumra meg kívánjuk
jelentetni dr. Horváth György
könyvét, ami a város és az NTE
sporttörténete mellett ennek a fél
évszázadnak a ragyogó sikereit
és – természetesen – kudarcait is
bemutatja. Mostanában ezen
dolgozunk, de sajnos, a munkánkat nehezíti, hogy nem túl sok
dokumentum áll rendelkezésre.
Ezért kérünk mindenkit, akik
bármilyen, az NTE-vel kapcsolatos dokumentummal rendelkeznek, segítsenek az adatgyûjtés-

Dudás Péter akcióban

Mint azt Somogyi Jenõtõl, a
szakosztály elnökétõl megtudtuk,
kis létszámú, de annál lelkesebb
társaság gyûlt össze szombaton,
hogy eldöntse, ki a legjobb ifjúsági
korosztályú biliárd-játékos. Az indulók egy csoportban, körmérkõzéses rendszerben mérkõztek két
nyert partiig, majd a helyosztók
zárták a küzdelmet: Schulcz-Dudás
5-4, Bernáth-Varga 7-2 eredményekkel. A szervezõk az általános,
valamint középiskolás korosztályban külön díjazták a játékosokat.
Az általános iskolás korosztály
gyõztese: Bernáth Emil (Péterfy
iskola, 8. osztályos ), II. helyezett: Kovács Dávid ( Péterfy 8. )
A középiskolás korosztály gyõztese: Varga András ( Thúry Gy. Iskola, 11. osztályos ), II. helyezett:
Schulcz András ( Cserháti 9. ), III.
Dudás Péter ( Zsigmondy 10. )
Somogyi Jenõ szerint külön
dicséret jár a 14 éves Bernáth
Emilnek, aki fiatal kora ellenére
magabiztos játékkal, minden
mérkõzését fölényesen nyerve az
abszolút gyõztesnek járó torta
különdíjat kiérdemelte. A torna
utolsó mérkõzésén 7-2 arányban
gyõzött az ifi bajnok Varga Andrással szemben.
H.A.

– Nem sokan tudják, hogy az
idén tíz éves hazai nõi kardvívás
innét, Nagykanizsáról indult –
mondja Kiss György, az NTE
1866 Máv vívó szakosztályának
vezetõje. – Az elsõ nagy nõi kardversenyt ugyanis mi rendeztük
1997. október huszonötödikén. Az
amerikaiak, a kanadaiak, a németek és az olaszok már régebben is
csináltak nemzeti bajnokságot,
hazánkban mégis nehezen tudott
gyökeret verni ez a sportág. Büszke vagyok arra, hogy a nõi kardvívást Magyarországon mi vezettük be elsõként. 1997-ben Dél-Afrikában zajlott a világbajnokság,
s a világ sportvezetõi akkoriban
kezdték forszírozni, hogy az olimpiákon miért csak harminc százalék a nõk aránya. A nyugati nemzeteknél ekkor már egyre jobban
odafigyeltek a nõi kardvívásra,
nemzeti bajnokságokat szerveztek. A Nemzetközi Vívószövetség
pedig úgy határozott, hogy a
sportágat is felveszik az olimpiai
sportágak listájára, ami megjelent az újságokban is. Én például
a Népsportban olvastam, s ezután
a tõrözõ lányainkkal rögtön közöltem, hogy lányok, holnaptól mi
kardozni fogunk! Így is történt,
mindenki átállt a kardra, kivétel
nélkül. Jó idõben indultunk, õszszel versenyt csináltunk, következõ évben pedig már elindult a
nemzeti bajnokság, nem beszélve
arról, hogy világkupát is rendez-

tünk, méghozzá elsõként a vidéki
városok közül.
– Miért indult ekkora hátránynyal a nõi kardvívás hazánkban?
– Erre egy anekdotával válaszolnék. Volt egy öreg katonai vívómester, akit Puskás Bertalannak hívtak. Ez az ember azt
mondta, hogy a világon két vívónõ van, az egyik Elek Ilona, a
másik meg még nem született
meg. Ezzel õ azt akarta érzékeltetni, hogy a nõket hagyjuk békén, nem nekik való sport a vívás. Azóta Elek Ilona meghalt,
sajnos, de szerintem megszületett
a méltó utód, hiszen Nagy Tímea
már kétszeres olimpiai bajnok…
A lényeg az, hogy a nõi vívással
szemben mindig volt egyfajta
tartózkodás, ami talán abban
gyökerezik, hogy a kard mindig
is a férfiasság jelképe volt. A férfiak oldalán mindig ott volt a
kard, ha kellett, ha nem. Persze,
a önérzetnek jót tett, ha azt gondolhatták, itt az oldalamon a
kard, majd én megvédem a szerencsétlen, elesett hölgyeket.
Nem csoda hát, ha az uraknak
nem tetszett, hogy a hölgyek
megvédik önmagukat, vagy ne
adj’ Isten le is gyõzik a teremtés
koronáit.
– Van még egy évforduló...
– Így van, a vívás szervezett
sportágként 1959. októberében
jelent meg Nagykanizsán. A
szakosztályi vívást a legendás,
általunk csak „Az Öreg”-nek hívott Szabó János indította el. Ennek két év múlva lesz ötven éve,
de az a megközelítés is lehetséges, hogy két év múlva lesz ötven
éve, hogy beléptem a vívóterem-

Palin,
ár ellen
Június elején ismét áradat
öntötte el Palin egy részét,
Bicsák Miklós, a városrész
képviselõje interpellációban
kérte a polgármester és a képviselõ-testület segítségét, hogy
az évek óta újra, meg újra
visszatérõ probléma megoldódjon.

ben, s hozzák be nekünk, hogy
rögzíthessük ezeket.
– Utánpótlásban nem szenvednek hiányt, most is csaknem hetven gyermek jár rendszeresen a
csarnokba.
– Szerencsére, ez valóban így
van. Érdekesség, hogy amikor a
televízióban látnak egy ilyen
kardozós filmet, akkor azt követõen mindig sokan jönnek,
hogy márpedig õk kardozni szeretnének. Aztán amikor látják,
hogy azért ez nem teljesen
ugyanaz, akkor elmennek. Egy
részük azonban megszereti ezt
a sportágat, és marad. Az igazság az, hogy sok gyermeket
meg kell tanítanunk a normális
mozgásra is. Sokuknak nagyon
rossz a mozgáskoordinációja.
Mesélek egy példát, a minap
egy anyuka behozta a kisfiát,
kedves kis lányos arcú fiúcska
volt. Az anyuka azt mondta,
azért hozta ide, hogy férfit neveljünk belõle. De van más példám is, sok gyermek oxigénhiány miatt károsodást szenved
születés közben, s például nem
tudnak megtanulni mondjuk,
biciklizni. Nos, itt annyira képesek vagyunk fejleszteni a
gyermekek mozgását, hogy nem
egy példa volt arra, hogy a
gyermek, amelyik addig még
járni is nehezen tudott, végül
megtanult kerékpározni is.
– Tervek?
– Nézze, amíg a lányaink ilyen
kiválóan szerepelnek, addig nincs
okunk panaszra, hiszen még sok
szép sikert elérhetünk.

Bicsák Miklós érdeklõdésünkre elmondta, hogy a hónap
eleji felhõszakadás ismét elárasztotta Palin új részét, s komoly károkat okozott a magántulajdonokban, garázsokban, lakóházakban is. A képviselõ szerint a gondot az okozza, hogy
az esõvíz-elvezetés a területen
nem megoldott, ezért a Förhénci-hegyrõl, illetve a környezõ
szõlõbirtokokról lefolyó csapadékvíz nem a gyûjtõbe, hanem a
városrészre zúdul.
Az esõzést követõen sor került
egy bejárásra, amelyen részt vettek az illetékes hatóságok, a Tûzoltóság, a Polgári Védelem, a Via
Kanizsa Kht. képviselõi, valamint Cseresnyés Péter alpolgármester is, akik Bicsák Miklós elmondása szerint egyetértettek abban, hogy a hasonló helyzeteket
meg kell elõzni.
***
Az Alkotmány utca mentén
élõk gyakran szóvá teszik, hogy a
közmunkások a korábbiaktól eltérõen mostanában már nem nyírják le a füvet a házak elõtt lévõ
közterületeken.
Bicsák Miklós érdeklõdésünkre elmondta, hogy a nyírás
elmaradásának oka a közmunkások
számának
csökkenése.
Azonban arra is figyelmeztetett,
hogy tudomása szerint Palin
volt az egyetlen városrész, ahol
a közmunkások lenyírták azokon a területeken is a füvet,
amelyekhez hasonlókat a többi
városrészben, például Kiskanizsán, a lakók saját maguk tartanak rendben.
Ezért Bicsák Miklós azt kéri az
érintett lakóktól, hogy a továbbiakban maguk takarítsák és nyírják az ingatlanuk elõtti közterületeket.

Horváth Attila

H.A.

Kanizsa szülötte a nõi kardvívás
Kevéssé ismert, de Nagykanizsáról indul hódító útjára a magyarországi nõi kardvívás. Sõt,
vidéki városként elsõként rendezhettünk világkupát is.
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ták, hogy kétkezi munkájukkal
tevõlegesen is részt vállalnak az
építkezésbõl.
Jelen pillanatban azonban úgy
tûnik, hiába a kanizsaiak vállalása, idén már biztosan nem kezdõdik el a javítóbázis építése,
innentõl kezdve azonban, ismerve az önálló személyszállítási
üzletág létrehozására irányuló
szándékokat, egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy jövõre jobban jut majd pénz a beígért fejlesztésre.
A MÁV Zrt. Kommunikációs
Igazgatósága ugyanis arról tájé-

Javítóbázis – pénz híján elnapolva
A MÁV tavaly vásárolt háromszáz darab németországi személykocsit, amelyek közül mintegy százötven darab honállomása Nagykanizsa lett. A tavalyi átadás során a cég vezetõi új javítóbázist
ígértek az itt dolgozóknak, ebbõl azonban idén már biztosan nem
lesz semmi, ugyanis a szükséges források nem állnak rendelkezésre. Az illetékesek azt mondják, majd jövõre. Vagy azután.
Akkor a Nagykanizsára látogató vezérkar azt ígérte, hogy
felépítenek egy könnyûszerkezetes személykocsi-javítótelepet is
Kanizsán, ugyanis jelenleg egy
nyitott falú szín alatt folyik a jármûvek javítása, karbantartása,
ami nem a legideálisabb. A fe-

dett javítómûhelyt egyébként a
szakszervezet már több mint tíz
éve szorgalmazza. A kanizsaiak
még mintegy hatezer órányi társadalmi munkát is felajánlottak,
hogy hosszú távú foglalkoztatásuk még inkább biztosított legyen – azaz gyakorlatilag vállal-

koztatta lapunkat, hogy a fedett
személykocsi javítómûhely építése 2007-ben forráshiány miatt
nem indulhat, a Gépészeti Üzletág által 2008-2010 évekre
összeállított középtávú beruházási terv javaslatában szerepel a
létesítmény megvalósítása. A
pénzszûke miatt idén csak egy,
a munkavégzést könnyítõ vizsgálóakna és egy vákuum-WC
karbantartó mûhely kialakítását
tervezik.
Horváth Attila

Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Megnevezés
Megnevezés
Hrsz.
Nagyság (m2)
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.

2007.06.27.
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Kanizsa – Vároháza
Önkormányzati bérlakások

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történõ elnyerésére:
CSERÉRE - JELENLEG IS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁST
BÉRLÕK RÉSZÉRE
1. Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 76 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 13.958 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: meglévõ bérleti
szerzõdéssel azonos idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2007.
június 21. 13-14 óráig
CSERÉRE - VALAMINT EGY VAGY KETTÕ GYERMEKES
CSALÁD RÉSZÉRE:
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/3.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos, A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
10.474 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év,
vagy a meglévõ bérleti szerzõdéssel azonos idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. június 21. 14-15 óráig
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb
60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra
ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.002 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. június 21.
13-15.30 óráig
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.002 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. június 21.
13-15.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.002 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. június 21.
13-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2007. július 4. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati
nyomtatvány ugyanitt kapható.

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 nagy-

2007. június 28.

Nyugdíjasházi helyek
Pályázat a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. és 2. Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20. szám alatt található Nyugdíjasházban lévõ bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. július 4. 18.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2007. július 16. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat célja:
az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott idõre.
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2,
szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az
igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ:
2007. június 21. (csütörtök) 10-11 óráig. A bérlemény nem örökölhetõ!
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2,
szobaszáma: 1 + fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 13.302 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ:
2007. június 21. (csütörtök) 10-11 óráig. A bérlemény nem örökölhetõ!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/,
öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga,
vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos
fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó
a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett
személy/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja
fel. Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér
16.) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az
utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ
önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön
értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a
pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta
be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló
értéke: Nk, Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft . Nk, Kodály Z. u. 10/A.
I/14. 2.300.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az
önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15
napon belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a
bérleti szerzõdést nem ezen határidõn belül nem köti meg, a bérleti szerzõdés
megkötésének lehetõségét elveszíti.
ságtól, 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.

Kanizsa – Köz/Élet

2007. június 28.
nak, egyáltalán, kellett-e fizetni
azért, hogy valaki megkaphassa
a fogyasztók pénzébõl épült villát? Bérelhetõ volt-e a helyiség,
vagy csak egy kiválasztott kör
használhatta azt?
Gyalókai Zoltán rámutatott,
hogy az elmúlt években csaknem száz százalékkal nõtt a
vízdíj, ezért felháborítónak
tartja, hogy a Vízmû vezetése,
ahogy õ fogalmazott, minél
több pénzt szeretne kicsikarni
a fogyasztók zsebébõl. A bizottsági tag úgy véli, a jövõben olyan vezetésre van szükség a Vízmûnél, amely a fo-

gyasztók érdekeit tartja szem
elõtt.
A képviselõ kijelentette azt is,
hogy vizsgálat indítását kezdeményezi a cég letenyei ingatlanakciójával kapcsolatban is. A sajtótájékoztatón azt is megjegyezte, azért teszi fel így, a sajtó nyilvánosságán keresztül a kérdéseit,
mert azokra egyébként eddig sem
kapott választ a cég vezetõitõl,
akik mindig azzal hárították el az
érdeklõdését, hogy kérdezzen a
bizottság elnökén keresztül –
egyszerû tagként ugyanis nem tehet fel kérdéseket.
H.A.

A vizsgálat
el (sem) kezdõdött,
de (ne) felejtsük el
E hónap harmincadikáig kapott határidõt a Délzalai Vízés Csatornamû Zrt. igazgatósága és felügyelõ bizottságsága
arra, hogy a víz- és csatornadíjak, rendelkezésre állási
alapdíjak megállapítása és
gyakorlati alkalmazása kapcsán kialakult helyzet felelõsét
megnevezze.
A vízmûnél már szokásosnak
mondható írásbeli és szóbeli
érdeklõdésünkre lapzártánkig
nem kaptunk választ. Telefonon megkerestük Tislér Istvánt,
a felügyelõ bizottság elnökét,
ám õ kérdésünket végig sem
hallgatva megszakította hívásunkat. Szerencsével jártunk
viszont Keszericze Jenõ igazgatósági tagnál, aki elmondta,
az igazgatóság errõl a kérésrõl
nem tárgyalt.

Valószínûsíthetõ tehát, hogy
a cég legnagyobb tulajdonosa,
Nagykanizsa most sem kap választ. Mint ahogy a lapunk által föltárt visszás helyzetekre
sem kapnak magyarázatot a
vízdíjfizetõk. Azt sem fogjuk
megtudni, kinek az érdekében
állt az Alkotmánybíróság, illetve a Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Megyei Kirendeltségének döntésével szembe menni.
Pedig idõszerû lenne, hogy
megtudjuk, kinek vagy kiknek a
javát szolgálta, hogy a fideszes
többségû önkormányzat által
megállapított 262 Ft/m3 víz- és
csatornadíj miként duplázódott
meg a szocialisták regnálása
alatt az alapdíjjal együtt 523
Ft/m3-re?
D.J.

A Hsmk Premier Táncklub Egyesület 2001-ben alakult a Zala
Megyei Bíróság Pk.60.008/2001/19. Bejegyzés alapján
Közhasznú szervezet 2005. Október 18-tól
Premier Táncklub Egyesület
2006. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA (kivonat)
2006. évi összes közhasznú tevékenység bevétele:
Támogatások:
Központi ktgvetési
Helyi önkormányzati
Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
Egyéb bevétel
Tagdíj
2006. évi közhasznú tevékenység ráfordításai:
Befektetett eszközök
0
Tárgyévi eredmény:
Forgóeszközök
4 000Ft
Saját tõke
Pénzeszközök
4 000Ft
Tárgyévi eredmény
Eszközök összesen
4 000Ft
Források összesen

703 000 Ft
331 000 Ft
61 000Ft
70 000Ft
180 000Ft
200 000Ft
192 000Ft
699 000Ft
4 000Ft
4 000Ft
4 000Ft
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Éjszaka a múzeumban
A Móra Ferenc Múzeum
csigaházai és kagylóhéjai Kanizsán
Színes programokkal, no meg
telt házzal várta az érdeklõdõket a Thúry György Múzeum
június huszonharmadikán, a
Múzeumok Éjszakáján.
A 2003-ban indult programhoz
idén is csatlakozott a Thúry
György Múzeum, amelynek munkatársai színes programokkal,
kézmûves foglalkozásokkal, játékos kalandtúrával, az Orff Ütõegyüttes bemutatójával, csillagvizittel, valamint egy új, a tengerek
ékszereit bemutató idõszaki kiállítással várta az érdeklõdõket,
akik ezen az estén jöttek is szép
számmal. Jó volt látni, ahogy a
múzeumépület belsõ udvarán hullámzott a tömeg, az állandó kiállítás üvegfalai között pedig szinte
lépni sem lehetett a kíváncsi érdeklõdõktõl. (Hasonló sikert
könyvelhetett el egyébként a néhány száz méterrel odébb található Magyar Plakát Ház vezetõje,
Kõfalvi Csilla is.)

Elõször Nagykanizsán!

26.qxd

Az est nagy durranását minden
bizonnyal a Tengerek ékszerei címet viselõ, a Móra Ferenc Múzeum természettudományi gyûjteményébõl összeállított idõszaki
kiállítás megnyitója jelentette. A
tárlókban a világ jelenkori csigaházaiból és kagylóhéjaiból 284
faj közel 400 példánya látható.
A kiállításhoz kapcsolódó tájékoztatóból kiderül, hogy Földünkön az ismert csigafajok száma
meghaladja a százezret, a kagylóké pedig a húszezret. S hogy a
csiga mennyi mindenre jó, azt az
is bizonyítja, hogy a porceláncsigákat Ázsiában, Polinéziában és
Afrikában sokáig fizetõeszközként használták, a tritonkürt vázát
pedig a rómaiak idején harci kürtként alkalmazták. Ilyen és ehhez
hasonló érdekességeket is megtudhat, aki betér a múzeumba, s
eltölt ott egy-egy órát – nemcsak
a Múzeumok Éjszakáján…
Horváth Attila

NOTI DISCOUNT
és nagykereskedés
Konyha- és lakásfelszerelés

(porcelán, kerámia, edény, mûanyag áru, ajándék, textil)

Meglepetés: AKCIÓ,AJÁNDÉK
8800 Nagykanizsa, Csengery út 111.
(a volt Sörgyár épületében)

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo: 9-12

26.qxd

2007.06.27.
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Vöröskereszt:
Vértelen
valóság
Sajnos, már megszokott, hogy a
nyár beköszöntével visszaesik a
véradások száma. A helyzetet nehezíti, hogy a véradást lebonyolító
szakemberek Zalaegerszegrõl jönnek városunkba.
Mint azt Antal Istvánné, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete városi titkára lapunknak elmondta, a nyári idõszakban
már szinte hagyományosan kevesebb véradó jelentkezik, hogy segítsen, mint az év más idõszakában. A helyzetet tovább rontja,
hogy a megszokott vérvételi napok sem mindig tarthatók, ugyanis a lebonyolítást végzõ szakembergárda minden alkalommal Zalaegerszegrõl jön Nagykanizsára.
Legközelebb, július hatodikán a
Tesco hipermarketben várják a
véradókat, akik az áruház felajánlásának köszönhetõen apró ajándékokat is kapnak a hagyományos juttatásokon felül. Július huszonnegyedikén gulyáspartival
egybekötött véradást szerveznek,
augusztusban pedig ismét lesz
véradóhét.
Antal Istvánné megjegyezte,
leginkább azért kedvezõtlen a
nyári idõszak a véradások szempontjából, mert az üzemek nagy
részében ilyenkor szabadságolás,
leállás van, azonban a betegek érdekében a havonta összegyûjtött
vérmennyiség nem lehet kevesebb az elõírtnál, ezért arra kérik
a szakemberek a városi szervezeteket, cégeket, hogy segítsenek a
szükséges mennyiségû vér biztosításában.
H.A.

ÁNTSZ:
Parlagfûnap
.
A parlagfû-mentesítési program keretében Parlagfûnapot tartott az ÁNTSZ az OBI áruház
elõterében, ahol szórólapokkal,
tanácsadással és tesztlapokkal
várták az érdeklõdõket, akiket a
helyes válaszokért meg is jutalmaztak. A háromhetes parlagfû
gyûjtési akció keretében a növény veszélyeire és még a virágzás elõtti irtására kívánják felhív-

ni a lakosság figyelmét. Ez idõ
alatt folyamatosan várják a gyûjtõket a Park Kft. Tripammer úti
virágboltjában. Aki ötven szálas
csomagolásban adja le a gyökerestõl kitépett növényt, sorsjegyet
kap. A sorsolást és az eredményhirdetést július 11-én tartják. Még
idõben vagyunk – mondta
Virovecz Ildikó egészségnevelõ,
hiszen a parlagfû virágzása július
közepén kezdõdik meg. Rendszeres kaszálással, gyomirtással, a
magán és közterületek is parlagfû-mentessé tehetõk. A parlagfû
Magyarországon nem õshonos,
az 1920-as években hazánk déli
területén jelent meg, majd a fõ
gabonaszállító kereskedelmi útvonalak mentén terjedve mára az
egész ország területén megtalálható. Igénytelensége, valamint
természetes vetélytársak és ellenfelek hiányában gyakorlatilag
mindenhol megtalálható, parlagon hagyott földeken, építési területeken, lakótelepeken és mûvelésbõl kivont területeken. Számos felmérés igazolja, hogy hazánkban – más országokhoz hasonlóan – évrõl évre emelkedik
az allergiás betegségben szenvedõk száma, ami jelentõs teher
mind az egyén, mind a társadalom számára. Jelenleg Magyarországon a középiskolások harminc-negyven százaléka szenved
valamilyen allergiás betegségben.
Ez az arány a felnõtt lakosság körében valamivel kedvezõbb, mégis hazánkban legalább kétmillió
ember érintett. Az allergiára való
hajlam öröklõdhet, azonban a
környezeti tényezõk hatása és
szerepe is jelentõs.
B.E.

Okmányiroda:
Nyáron csak
elõjegyzéssel
Július elsejétõl augusztus végéig csak elõjegyzéssel fogadják az
ügyfeleket az okmányirodában –
tájékoztatta a sajtó munkatársait
Deák Tamás, az iroda vezetõje.
Mint azt az irodavezetõ elmondta, május óta csaknem megháromszorozódott az ügyfélforgalmuk, amit már csak nagy erõfeszítések árán képesek kezelni.
Ezért, mivel a nyaralások elõtt a
forgalom további növekedése
várható, a július elsejétõl augusz-
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tus végéig terjedõ idõszakban
csak telefonos, vagy személyes
elõjegyzés esetén fogadják az
ügyfeleket, akik idõpontot a
93/500-854-es számon kérhetnek.
Deák Tamás megjegyezte azt
is, elképzelhetõ, hogy szeptember
elseje után, miután visszaállnak a
félfogadás régi rendjére, bõvülni
fog a délutáni ügyfélfogadások
idõtartama is, mert tapasztalataik
szerint a magánszemélyek szívesebben választják a délutáni idõpontokat ügyeik intézéséhez.
H.A

MSZP:
Az õszödi
beszéd minden
szava vállalható
Göndör István és Teleki László
szocialista országgyûlési képviselõk lakossági fórumára került sor.
Bogár Ferenc, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megyei
elnöke köszöntõje után Nyakó
István vette át a szót, aki a
Gyurcsány-kormány elmúlt egy
évét értékelte. A politikus a hét
legnagyobb vihart kavart kijelentését vette górcsõ alá, amelyben Orbán Viktor, a FideszKDNP elnökének kabinetfõnöke,
Deutsch-Für Tamás ideggyengének nevezte Gyurcsány Ferenc
miniszterelnököt. Nyakó István
szerint ez kimeríti a „politikai
tahóság” fogalmát. Emlékeztetett a Fidesz történetének egyes
elemeire, így például a 2002-es
választások utáni „hídfoglalásra”, a párt kilencvenes évek elején tapasztalt szélsõségesen liberális radikalizmusára és egyházellenességére, s leszögezte, ezért
nincs a nagyobbik ellenzéki
pártnak semmiféle jogalapja
nemzetrontónak bélyegezni a
mai magyar baloldalt.
Nyakó szerint amúgy az elhíresült õszödi beszéd minden egyes
szava vállalható – abban a környezetben, amelyben elhangzott.
Az elmúlt napok slágertémájára
pedig úgy reagált, hogy aki ma az
MSZP-SZDSZ koalíció felbontásában gondolkodik, az a reformellenes politika malmára hajtja a
vizet. Egyúttal arra is rámutatott,
hogy most egy lapra tettek fel
mindent, de a kormány továbbra
sem szórja az emberek lába elé a
pénzt.

Nyakó István azt is állította,
hogy a fideszes önkormányzatok
szabotálják a reformokat, pusztán
azért, hogy aztán a kormányra
mutogathassanak, ha a települések fejlõdése megtorpan.
Közben
aztán
mintegy
háromnegyed órás késés után
megérkezett Göndör István és
Teleki László is, akik válaszoltak az érdeklõdõk kérdéseire.
H.A.

Fidesz:
Mi folyik a
Vízmûnél?
Vizsgálatot kezdeményez a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamû
Zrt.-nél Gyalókai Zoltán, a cég
felügyelõ-bizottságának fideszes,
a városvezetés által delegált tagja
a lapunkban múlt héten és azelõtt
megjelent cikksorozat nyomán.
– Sejtettük, hogy vannak gondok a cégnél, sejthettük, hogy a
vezetés tevékenysége hagy kívánnivalót maga után, de arra
nem számítottunk, amit a lap
hasábjain
olvashattunk
–
mondta Gyalókai Zoltán. – Levélben fordultam Tislér Istvánhoz, a felügyelõ-bizottság elnökéhez, s azt kértem, hogy folytassanak le vizsgálatot, amelynek eredményérõl kapjon tájékoztatást a bizottság. A levélre
azonban még nem kaptam választ, s azért fordulok a nyilvánossághoz, hogy nehogy megint
eltussolás legyen az ügybõl, hanem a cég tegyen határozott lépéseket az anomáliák megszüntetése érdekében. Azt szeretném, hogy derüljön ki végre az
igazság, derüljön ki, hogy mi
folyik a Vízmûnél, a vizsgálat
eredménye pedig kerüljön nyilvánosságra, a lehetõ legrövidebb idõn belül. Derüljön ki,
hogy miért kellett például bevezetni az alapdíjat? Azért,
mert valóban annyira magasak
a vállalat költségei, ahogy a
vezetõi állítják, vagy azért,
hogy legyen pénz az újság által
leírt, véleményem szerint elfogadhatatlan dõzsölésre, luxusautóra, panorámás luxusvillára, vagy VIP-es partikra? Ez
utóbbi esetében az is felmerül
kérdésként, hogy kik vettek
részt ezeken a partikon, menynyibe kerültek a fogyasztók-
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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.

Közérdekû panasz bejelentése
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §-aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jellegû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek
elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más
szervezet mûködésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítõre
kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének /
Alpolgármesterének/Jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén. A bokan_peter@nagykanizsa.hu , termecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen. A törvény vonatkozó részei
megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
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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
Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Károlyi Attila,
Tóth Nándor önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus
hónapban elmarad.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóóráját 2007. június 29-e helyett 2007. július 6-án 18 órától 19 óráig tartja a
bajcsai kirendeltség épületében.
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselõje, OKISB
- elnök fogadóórái szerdánként július 4-tõl augusztus 14-ig elmaradnak. A képviselõ elérhetõsége nyáron is él: 30/20 40 865, balogh.laszlo61@chello.hu

Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
Hrsz. / Megnevezés
Kikiáltási ár
Hónap/nap
Idõpont
961.
Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar
11.300.000 + áfa
07.04
08.01
08:30
964.
Arany János u. 7. volt óvoda
21.300.000 + áfa
07.04
08.01
09:30
131/2.
Magyar u. 18. beépítetlen terület
19.692.000 + áfa
07.04
08.01
10:00
4372/1.
Alkotmány u. 160. szociális otthon
51.800.000 + áfa
07.04
08.01
10:30
4277/1.
Palini beépítetlen terület
25.809.000 + áfa
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
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)

8

12:01

Page 15

Kanizsa – Értékrend

2007. június 28.
magát minõsíti. El kellene mennie
egy-két alkalommal a határon
túlra a magyarok lakta területekre, Erdélybe, Kárpátaljára, Vajdaságra, Felvidékre, hogy megtapasztalja azt a kisebbségi sorsot,
amit ezek az emberek megélnek.
Én a rendszerváltás óta rendszeresen járok ki és tapasztaltam,
mivel kell ezeknek az embereknek
szembesülniük. Trianont nem szabad elfelejtenünk. Egy olyan sebet ütöttek a magyar nép testén
Trianonnal, amit a világon még
egyetlen országgal nem tettek
meg. Énnekem ez fáj, én felvállalom, csinálom. Különösebben

ideje verset tanulni a sokféle elfoglaltsága mellett?
– Az utóbbi idõben nagyon kevés rá az idõm. Mintegy háromszázötven-négyszáz verset tudok
kívülrõl, amit jó lenne bõvíteni,
frissíteni. Teljesen mindegy,
hogy milyen alkalomra hívnak,
mindig van aktuális versem, amit
el tudok mondani. Természetesen folyamatosan kell bõvíteni a
repertoáromat, bár, amióta beszálltam a politikába, egyre kevesebb a szabadidõm, de meg fogom találni rá az alkalmat. Jelenleg legalább huszonöt-harminc újat tudok szövegbiztosan,

Csak társai közt élhet, s teremthet az ember
Radnóti-díjas versmondó, a
Hevesi Tungsram Versmondókör tagja, a Csengey Dénes
versmondó verseny szervezõje,
zsûritagja, három mûszakban
dolgozó mûszerész, bortermelõ,
férj és családapa, októbertõl
fideszes önkormányzati képviselõ. Képviselõvé választásáig
évekig tanította a versmondás
rejtelmeire az iskolás korosztályt. Õ Horváth István. Beszélgetésünkben hobbijáról, terveirõl kérdeztük.
– Hallottam önt tábortûz mellett pajkos verseket mondani, házasságkötés meghitt pillanataiban szerelmes verseket elõadni,
nemzeti ünnepeinken, és számtalan egyéb rendezvényen közremûködni. Gyakran eszembe jut
egy régi, Hegedûs Erzsébettel
közös elõadói estje, melyben a
férfi és nõi lélek egymásért vívott küzdelmét olyan átéléssel,
szuggesztíven alakították, hogy
sokáig emlegették a versírással
foglalkozók
– Emlékszem a mûsorra.
Csak társai közt élhet és teremthet az ember – ez volt a címe. A zalaegerszegi születésû
Keresztury Dezsõ költõ versének címét vettem kölcsön. Szabó Lõrinc, Semmiért egészen
címû költeményét is elmondtam
benne. Az önálló est nagy kihívás. A versmondás csúcsa, ha
valaki önálló estet tart. Ötven
perc, egy óra közötti mûsort
fejben színpadképessé tenné
nagy kihívás. Én szeretem a kihívásokat, ezért nagyon szívesen készülök önálló estekre. Balassagyarmaton volt az elsõ

1992-ben, ma már ötven fölött
van a számuk.
– Hogyan került a versek közelébe?
– Hetedik osztályos koromban egy tanárom megszólított
Babócsán, ahol akkor laktunk,
hogy szeretné ha elmondanám
egy nyugdíjas találkozón Petõfi
Sándor, Egy estém otthon címû
versét. Nem tudom mit látott
bennem, de lesz, ami lesz gondoltam, aztán megtanultam, és
közel négyszáz ember elõtt elmondtam. A vastaps után valami megérintett. Az az érzés motoszkált bennem, milyen nagyszerû a rivaldában lenni, ha az
embernek van valami mondanivalója a közönség felé, aki ezt
veszi, és lereagálja. Kedvet
kaptam a versmondáshoz. Megfogott a vers és egy életre elköteleztem magam a versmondással. Az embernek mindig van
aktuális mondanivalója a költõkön keresztül az emberek felé. A költõk minden idegszálúkkal figyelnek a mindennapokra,
és figyelmeztetnek úgymond
tükröt tartanak a mindenkori
hatalom elé.
– Nem ment ez mindig simán,
hiszen volt rá példa, hogy nem
szívesen fogadták az ön által öszszeállított mûveket.
– Senkit meg nem sértve azt
gondolom, mindenki saját magát
minõsíti, amikor úgymond egy irredenta verset hall, és emiatt a
versmondóra tesz megjegyzést.
Ezeknek a verseknek a zöme,
amelyeken keresztül engem támadás ért, a Trianonért érzett fájdalom. Aki ezt a fájdalmat nem érzi
át, nem tartja fontosnak, az ön-

nem izgat, hogyan minõsítenek
ezzel kapcsolatban. Ez az én magánügyem, a vívódásom, hagyják
meg nekem.
– A hazaszeretetrõl szólnak
ezek a versek, amit jó példával
tanítani kell a fiataljainknak. A
céltalan lézengés, a sehova sem
tartozás csak kárt okoz mindenkinek.
– Ebben a személytelen, elidegenedõ világunkban, ahol ontják
ránk a szemetet, hogy agyunkat
átmossák, az erõszakot, a kábítószerekkel kapcsolatos filmeket lehet látni lépten nyomon a tévében. Emellett a különbözõ show
mûsorok is rombolást végeznek
az emberek tudatában. Rá kell
õket ébreszteni arra, hogy egy kicsit gondolkodni kellene, mert ez
az út sehova sem vezet, ez vakvágány. Szilágyi Domokosnak van
ezzel kapcsolatban egy nagyon jó
verse, amit évek óta mondok. A
Magyarok címû versének utolsó
két sorában ott van a végkonklúzió, mely így hangzik: Nyomunk a
szél porral befújja. Hát ezek vagyunk magyarok. Eljuthatunk arra a pontra, amikor lesöpörnek
bennünket a történelem színpadáról, mert nem tartjuk fontosnak a
magyarságunkat, nem figyelünk
egymásra. Nem is tudom, milyen
világban élünk. Nem tudunk egymásra figyelni, elmegyünk egymás mellett. Ha valaki netán a
magyarságról, a magyar kultúráról beszél, abban a pillanatban
megtámadják, mondván, ez nem
fontos. Pedig amelyik népnek
nincs kultúrája az egy halott nép.
– Jó memória és sok szabadidõ
kell a versmondáshoz. Van elég

csak ki kell még dolgoznom.
Ezek között van vidám, komoly
és szerelmes, hazafias, tájleíró
vers és ballada. Legutóbb a kevésbé ismert Domonkos István
vajdasági költõ két versét tanultam meg. A Kormányeltörésben
címût a formabontó versezete
miatt választottam.
– Egy-egy mûsora után szívesen kínálja meg saját termésû borával a vendégeit.
– Apám 1981-ben hazajött
Irakból és úgy döntött, nyugdíjas éveire vesz magának szõlõbirtokot, hiszen valamikor is
volt a szülõfalumban. Elég
nagyra sikerült a terület a Csapi-Gyõrhegyen, ezért két év múlva azt mondta, a felét átadná.
Úgy gondoltam harminc évesen,
meg kellene próbálnom. Én boros ember vagyok, mindig a bort
szerettem, és ’83-ban telepítettem magamnak vörös és fehér
szõlõt. Jó érzés, ha az ember kimegy a telekre és kicsit elpücskörészik. Megelégedettség, boldogság tölt el, ha látom, szépen
fejlõdik, és az én kezem által
olyan, amilyen. Sok munkával
jár, mindig van vele tennivaló,
de szívesen végzem.
– Önkormányzati képviselõként milyen tervek, milyen teendõk foglalkoztatják?
– Amikor úgy döntöttem, hogy
beszállok a politikai életbe, az
motivált, hogy egy munkahelyteremtõ, élhetõ, szépülõ várost kell
nekünk megvalósítani, pályára
állítani az elkövetkezendõ ciklusban. Közel húsz éve téma a termálprogram, a ciklus alatt meg
fogjuk valósítani. A megújuló
energiák mintavárosa szeretnénk
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lenni. Hangsúlyt szeretnénk fektetni a környezetvédelemre, az
infrastruktúra fejlesztésre. Közlekedésfejlesztésekben szeretnénk
elérni a délkeleti és délnyugati elkerülõ út megépítését, a belvárosból a forgalmat a Zrínyi utca Teleki utcára való kikötésével elvezetni. A kulturális életet szeretnénk igazándiból föllendíteni.
Mindig is volt itt kulturális élet,
de azt hiszem intenzívebbé lehetne tenni, és ráirányítani a figyelmet Nagykanizsára. Vannak hozzá tehetségeink Azzal, hogy megépül a 7-es autópálya, fókuszba
fog kerülni Nagykanizsa. Készülõben van Nagykanizsa Mûvészeti
Térképe Baráth Zoltán összefogásával. A tervekben szerepel egy
százezer eurós uniós pályázat indítása a környezõ határon túli régiókkal. Egy szûk mag található
Kanizsán, aki igazából fogékony
a kultúrára. Ezt a magot kellene
valahogy kibõvíteni. Az embereket fel kellene rázni, elvonni õket
az igénytelen sorozatok elõl. Nem
tudom igazándiból, hogy lehetne
megoldani. Talán nyitottá kellene
tenni hétvégén is a mûvelõdési intézményeket, hogy betérhessenek
az emberek, a fiatalok egy-egy
programra. Így lassan vissza lehetne csalogatni õket a kultúrához. Vélhetõen Nagykanizsán a
munkahelyteremtés jó részét az
oldja meg, ha a vállalkozók, akik
területet vettek az Ipari Parkban
és kedvezményt kaptak az önkormányzattól, rövid idõn belül beépítik, és munkaerõt foglalkoztatnak. Nekünk az ipari park sokat
jelenthet, hozhat munkahelyet, azzal, hogy egy-két éven belül a beépítési kötelezettséget kiírtuk számukra. Az elõzõ városvezetés
négymilliárd hétszáz milliós sarat
hagyott itt a nyakunkban. Én ezt
abszolút felelõtlen magatartásnak
tartom, mert ha látnánk, hogy jó
célra vették fel, a város virágzik,
és munkahelyek teremtõdtek! De
sajnos nem. Így 2024-26-ig keményen le vagyunk kötve, ami éves
szinten
háromszázhúsz-háromszáznegyven millió forintos összeget jelent. Ezen kívül a kormány
elvette a személyi jövedelemadó
itt maradó részének két százalékát, a normatív támogatásokat
megfaragták, az energiaárakat a
csillagos égbe fölverték. Ezekkel
a tételekkel közel egymilliárdot
vettek ki a város büdzséjébõl.
Bakonyi Erzsébet
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Értékeket összekötõ Volksbank galéria
Lichtenvaller Zoltán garabonci festõmûvész kiállítása látható
június 20-31-ig a Volksbank
Zrt. nagykanizsai galériájában.
A rendezvényt és a kiállítást
Skonda Mária a Magyarországi
Volsbank Zrt. vezérigazgatóhelyettese és Lengyák István
rajztanár nyitotta meg.
Megnyitó beszédében Skonda
Mária vezérigazgató-helyettes a
Volskbank galéria összekötõ szerepét emelte ki. – Galéria – a latin eredetû szót kiállítótermekre,
képtárakra használják, de jelent
díszes átjárót, összekötõ folyosót
is. Tehát különbözõ tereket összekapcsoló építészeti elem. A szó
eme két különbözõ értelme a
Volksbank galériát egyszerre jellemzi. Kiállító tér és összekötõ
elem – hangsúlyozta.

éve van jelen a magyar bankpiacon
– folytatta Skonda Mária vezérigazgató-helyettes. Mint mondta, különösen az elmúlt évek növekedése
révén erõs középbanki státusszal
rendelkeznek. Céljuk az ügyfeleik,
a kis- és középvállalkozások és a
középrétegek ügyfélközpontú, magas színvonalú kiszolgálása. Fiókjaik nem csak pénzügyi tanácsadói
központok, hanem rangos kiállítások helyszínei is. Megnyitóik a helyi kulturális élet kiemelkedõ eseményének számítanak. A 2007-es
év – mely egyben Árpádházi Szent
Erzsébet születésének 800. évfordulója is – kiemelkedõ rendezvénye
Lichtenvaller Zoltán festõmûvész
kiállítása a Magyarországi Volksbank Zrt. nagykanizsai galériájában.

A Magyarországi Volskbank Zrt.
galériái a bank fiókjaiban találhatók, s az ötvenegy tagú hálózatban
évrõl-évre rendeznek képzõmûvészeti kiállításokat. Elsõsorban a magyar kortárs képzõmûvészet alkotásait támogató sorozat a bank mecénási szerepét reprezentálja. Alapvetõ feladatuknak tartják ugyanis az
európai kultúrában meghatározónak
számító mecénási szerep felvállalását. A bank olyan alkotások és alkotómûvészek bemutatkozását segíti,
akik mûvészi hitvallásukkal, életútjukkal kapcsolatot jelentenek Magyarország és Európa között. A galériák tehát összekötik az európai és
a magyar értékeket, s összekapcsolják a mûvészeket a közönséggel, jelen esetben a fiókjaiba látogatókkal,
az ügyfelekkel és a mûvészet iránt
érdeklõdõkkel egyaránt. A magyarországi Volksbank Zrt. tizennégy

B.E.

Irodalmi est
fiatal szlovén költõkkel

Fiatal szlovén költõk, Tomislav Vrecar és Matjaz Pikalo voltak a vendégei a Halis István
Városi Könyvtárnak.
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A találkozó aktualitását az Ünnepi Könyvhéten megjelent Küszöbön aludni címû, fiatal szlovén költõk antológiája adta. A
könyv a nagykanizsai mûfordító,
Lukács Zsolt munkája, és a két
szerzõ verseibõl is válogatást tartalmaz. A találkozó vendége volt
még Igor Brlek, a Beletrina Kiadó igazgatója. Saját verseit
Matjaz Pikalo harmonikakísérettel adta elõ. A költõket Lukács
Zsolt mutatta be, az est házigazdája Czupi Gyula könyvtárigazgató volt.
B.E.

Pampalini a gyermekosztályon
A K&H Csoport 2004. óta
minden
évben
meghirdeti
Gyógyvarázs pályázati programját, amelyet idén május 16án írtak ki. A pályázati idõszak
alatt immár hagyományosan
egy tizenöt állomásos gyerekeknek szóló elõadássorozat látogat el a kórházakban fekvõ kis
betegekhez, hogy a gyógyulásukhoz hozzájáruljon.
Idén a Szeleburdi Meseszínház társulata a Pampalini Afrikában címû interaktív mesejáté-

kával kedveskedik a gyerekeknek. A híres vadász egy kalandját a napokban mutatták be a
kanizsai kórház gyermekosztályán, ahol a rendezvényt Dr.
Papp Judit, a bank helyi fiókvezetõje nyitotta meg és ajándékcsomagot adott át az osztálynak.
A bankcsoport a program keretében eszközpályázati lehetõséggel igyekszik segíteni a gyermekegészségügyi intézmények orvosait, ápoló személyzetét, hogy
azok gyógyító munkájuk során a

lehetõ legjobb döntéseket hozhassák meg.
A Gyógyvarázs-program nem
ismeretlen a nagykanizsai kórház
számára, hiszen évrõl-évre indulnak a program pályázatán. A pályázat elsõsorban az intézetek általános mûszerbeszerzését segíti,
idén a gyermeksebészet kap kiemelt figyelmet. A támogatásra
jelentkezõk egyenként ötmillió
forint értékû mûszerre pályázhatnak.
B.E.

