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Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala pá-
lyázatot hirdet városi fõkertész
munkakör betöltésére

A kinevezés a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján közszolgála-
ti jogviszonyban heti 30 órában,
határozatlan idõre, hat hónap pró-
baidõ kikötésével történik.

A munkakör a pályázat elbírálá-
sát követõ hónap 1. munkanapjától
betölthetõ.

Pályázati feltételek:
* magyar állampolgárság,
* büntetlen elõélet, 
* egyetemi vagy fõiskolai szintû

agrár-felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség (ezen belül: erdõmérnök,
kertészmérnök, környezetgazdálko-
dási agrármérnök, környezetvédelmi
mérnök vagy táj- és kertépítész, kör-
nyezetmérnök, növénytermesztési
mérnök, tájgazdálkodási mérnök),

* legalább két éves szakmai
gyakorlat,

*  „B” kategóriás gépjármûveze-
tõi engedély

Elõnyt jelent 
* idegen nyelv tudása, 
* közigazgatási gyakorlat 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
* a pályázó szakmai életrajzát, 
* a pályázónak a munkakör ellá-

tásával kapcsolatos elképzeléseit,
* három hónapnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítványt,
* a pályázatban elõírt iskolai

végzettséget és az egyéb feltételek-
nek való megfelelést tanúsító ok-
iratok másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások
megállapítására a köztisztviselõk
jogállásáról szóló többször módo-
sított 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 beérke-
zési határidõt követõ 30 napon be-
lül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítás kérhetõ a
93/500-708 vagy 500-710 telefon-
számon. 

VVáárroossii 
ffõõkkeerrttéésszz

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK 10%* kedvezménnyel a
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
OM reg.sz.: 20-0129-04

Akkred. sz.: 0584
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A hétvégén a Csónakázó-
tónál került sor a harmadik
nyugat-dunántúli regionális
Mentõk Napjára. A látogatók
részesei lehettek egy igazi ví-
zi mentésnek is – persze ez
csak a gyerekeknek jelentett
nagy attrakciót, hiszen a je-
len lévõ felnõttek nagy része
– lévén mentõsökrõl van szó-
nap, mint nap, számtalan
ilyen és hasonló esettel talál-
kozik.

A regionális mentõnapot dr.
Göndör Zsigmond, az Országos
Mentõszolgálat fõigazgatója nyi-
totta meg, majd dr. Puskás Tiva-
dar, regionális orvos-igazgató kö-
szöntötte a jelenlévõket.

– Úgy gondolom, a mentés egy-
idõs az emberiséggel, hiszen a
másokon való segítés alapjaiban
véve a génjeinkben van – mondta
dr. Puskás Tivadar. – Valamikor a
tizenkilencedik század második fe-
lében jöttek létre szervezetek,

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

jelentõs szerepet töltött be a nyu-
gat-dunántúli mentés történeté-
ben. Igaz ez napjainkra is, hiszen
itt rohamkocsi is teljesít szolgála-
tot. Azt hiszem, akkor lehet sikeres
a munkánk, ha az esetenként az
életüket kockáztató munkatársak
jól megértik egymást – ezért is
fontosak a maihoz hasonló, mun-
kán kívüli találkozások.

A regionális orvos-igazgató
után Cseresnyés Péter alpolgár-
mester is köszöntötte a megjelen-
teket, méltatva a mentõk munká-
ját, s azt kívánta a szakemberek-
nek, hogy a Mentõk Napján te-
gyék félre azokat a gondokat, fe-
szültségeket, amelyeket minden-
napi munkájuk során át kell élni-
ük, s csak a köszönõ szavakra em-
lékezzenek. 

Tanai János, a Nagykanizsai
Mentõállomás vezetõje üdvözlõ
szavai után a jelenlévõk mentési
bemutatót láthattak, a tûzoltókkal
közösen egy, a Csónakázó-tó vizé-
be esett fuldoklót mentettek ki a
mentõsök, s ambubabán mutatták
be az ebben az esetben elképzelt,
ám sajnos gyakran nagyon is való-
ságos újraélesztés menetét. 

Közben megérkezett a hazánk-
ban ma használt legmodernebb
mentõhelikopter is, amit érdeklõ-
déssel szemléltek kicsik és nagyok
egyaránt. Aztán egy imitált autó-
baleset következett, ahol mentõ-
sök és tûzoltók ismét közösen
mentették a sérülteket. 

A nap folyamán a vendégek há-
zi fõzõversenyen vehettek részt, a
gyermekeket pedig egész napos
programok várták, elektromos kis-
autó, quad, ugróbúvár, légi bemu-
tató, bohóc, a bátrabbak pedig ki-
próbálhatták a motorcsónakot is.
A felnõttek pedig az egész nap
folyamán ingyenes vérnyomás- és
vércukor mérésen vehettek részt.

A délután kulturális produkci-
ókkal telt el, színpadra lépett az
Igricek együtttes, a Zalagyöngye
Néptánccsoport, a Zhafira Hastánc
Stúdió, a The Innocents, az este
Mózes János báli zenéjével zárult.

Horváth Attila

MMeennttõõkk nnaappjjaa aa CCssóónnaakkáázzóó-ttóónnááll

N
yi
tá

s:
 j
ún

iu
s 

8-
án

23.qxd  2007.06.06.  11:39  Page 1



A közgyûlés szünetében tar-
tott sajtótájékoztatót Röst János,
szabad demokrata önkormány-
zati képviselõ. A városatya azt
sérelmezte, hogy az elõzõ hétvé-
gén tartott holokauszt-megem-
lékezésen nem képviseltette ma-
gát a város vezetése. Röst sze-
rint ez példátlan, ugyanis nem
fordult még elõ, hogy sem a pol-
gármester, sem az alpolgármes-
ter, de még az akadályoztatás
esetén megszokott rend szerint
kijelölt bizottsági elnök, vagy
képviselõ sem jelent meg a meg-
emlékezésen a várost vezetõ
többség részérõl. Mint mondta,
választ várnak arra, hogy miért
nem tisztelte meg jelenlétével a
városvezetés az emlékezõket? 

Marton István polgármester
kérdésünkre elmondta: õ ak-
kor éppen Toscana-ban tartózko-
dott, s hangot adott azon véle-
ményének is, hogy képviselõ-
ként Röst János is a városveze-
tés része, tehát azt õ képviselte. 

H.A.

– A múlt ismerete, a tapaszta-
lat által tisztázott igazságok rög-
zítése kiemelkedõen hasznos esz-
köz a tevékenységre, s olyan
energia, amely a jövõ készítésé-
nek hajtóereje. Lord Acton, XIX.
századi brit történész ez a gon-
dolata járt az eszemben, a na-
pokban. Újra és újra megkérdem
magamtól, ismeri-e városunk kö-
zössége eléggé a múltunkat? –
kezdte sajtótájékoztatóját Kóré
Péter a Polgári Egyesület elnö-
ke. – Ismeri-e annyira, hogy az
valóban energiát adhat a jövõ
készítéséhez? Ezért tart megem-
lékezést egyesületünk a mártír
miniszterelnök, Nagy Imre ki-
végzésének elõestéjén, június
15-én, pénteken 17.30-tól itt, az
'56-os emlékkertben. Csoóri
Sándor fogalmazta meg nemré-
gen kiadott nyilatkozatában, a
Márciusi Chartában: „Ha a ter-
ror áldozatainak számát össze-
vetjük a mai cinikus, üzleties in-
tézkedések áldozatainak elõre
látható számával, akkor a pro-
letárdiktatúra szelídebb kor-
szaknak tûnik a mai dúlásokhoz
képest.” Ugye, érezzük ezt a sa-

ját bõrünkön? Még köztünk él-
nek azok az emberek, akik túlél-
ték a gulágot, és emberek ma-
radtak a hortobágyi kényszer-
munkatáborokban is. Akik – mi-
kor „egy nép azt mondta: Elég
volt!” – 1956-ban visszaadták
népünk önbecsülését. Tõlük kell
megtanulnunk a tartást. Tõlük
kell megkérdeznünk, mi adott
ehhez erõt? Szükségünk van ön-
zetlenségük példájára. S követni
akarjuk õket abban is, ahogyan
1956-ban nemzeti egységet te-
remtettek. Várom erre az 56-os
ünnepségre a fiatalokat! És tisz-
telettel hívom a középnemzedé-
ket is, akiknek az iskolában
annyi hazugságot tanítottak né-
pünk legtisztább áldozásáról –
ahogy  Váci Mihály verses nap-
lója nevezi a forradalmat. És
szeretettel kérem azt a nemzedé-
ket, akik már egyszer átélték a
terror éveit. Jöjjenek el tanúsá-
got tenni, hitet átadni és vádol-
ni! A nemrég eltávozott Nagy
Gáspár így írta 1983-ban, a
sorvégi két betût mindig nagy-
gyal szedve:  „egyszer majd el
kell temetNI / és nekünk nem
szabad feledNI / a gyilkosokat
néven nevezNI” – fejezte be
mondandóját Kóré Péter.

Cseresnyés Péter alpolgár-
mester és Bene Csaba, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetõje a köz-
gyûlésen nagy ellenzéki tiltako-
zást kiváltó, az önkormányzati
intézmények jogi, pénzügyi és
gazdasági átvilágításáról szóló
rendelettel kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót. 

Cseresnyés Péter elmondta,
az ellenzék által kifogásolt in-
tézkedés szerepelt a Fidesz vá-
lasztási programjában. Ezzel
összhangban hozták meg azt a
döntést, amely révén jobb, haté-
konyabb, takarékosabb és pol-
gár-barát közigazgatás jöhet lét-
re Kanizsán. Nem utolsó sorban
pedig fontos szempont, hogy az
intézkedés segíthet az elõzõ vá-

rosvezetéstõl átvett súlyos örök-
ség normalizálásában is.

– A közgyûlési határozat alap-
ján az elõttünk álló hetekben
meghívásos pályázat keretében,
az önkormányzati szférában már
bizonyított cégeknek kínáljuk fel
a lehetõséget, hogy legyenek a
partnereink a hivatal magasabb
színvonalú pénzügyi gazdálko-
dásának, a pazarlások megszün-
tetésének, és a leendõ, városfej-
lesztéssel foglalkozó holding
elõkészületeinek elvégzésében –
mondta Bene Csaba, frakcióve-
zetõ. – Javaslatokat várunk arra
vonatkozóan is, hogy a hivatal-
ban erõsödjön a számon kérhe-
tõség, s csökkenjen a költségve-
tés hiánya. 

Bene Csaba még hozzátette,
mindez annak érdekében is szük-
séges, hogy az elmúlt ciklusok-
ban felhalmozódott közel hat-
milliárd forintos adósságállo-
mány drasztikusan csökkenhes-
sen, s a lehetõ legtöbb fejlesztési
forráshoz jusson a város az ön-
kormányzat gazdálkodásában
fellelhetõ tartalékok feltárásával. 

H.A.

Bogár Ferenc önkormányzati
képviselõ sajtótájékoztatóján
emlékeztetett arra, a legutóbbi
közgyûlésen összesen huszonöt-
millió forintot szavazott meg a
fideszes többség az önkormány-
zat és intézményei átvilágítására.

Bogár számára érthetetlen az át-
világítás, miközben nem jut pénz
semmire. Véleménye szerint ezt
a pénzt például a civil szervezõ-
désekre lehetne fordítani. 

H.A.  

A Hazavárunk Ösztöndíjnak
fél évtizedes múltja van Nagyka-
nizsán, mondta sajtótájékoztató-
ján Balogh László  önkormány-
zati képviselõ. Az MSZP-
SZDSZ koalíció  ígérete ellené-
re, hatalomra jutásakor „semmi
haszna nincs, csupán pénzkido-
bás” jelszóval hatályon kívül he-
lyezte a gesztusértékû ösztöndíj-
rendeletet. A Fidesz-KDNP koa-
líció szerint viszont jelképes ér-
téke van az életre keltett ösztön-
díjnak. Célja, hogy a kanizsai di-
ákok identitását erõsítse, és a
képzett fiatalok visszatelepülését
elõsegítse. Ezáltal növelje a vá-
ros presztízsét, és gátolja a tele-
pülés elöregedését. 

– A rendelet nyolcmillió forint
elosztását teszi lehetõvé, ami a
város költségvetésének csak töre-
déke, nem egészen 0,05 százalé-
ka. Ez várhatóan hatszáz diák tá-
mogatására lesz elegendõ –
hangsúlyozta Balogh László.

Az ösztöndíj pályázati kiírását
minden év szeptember 15-ig te-
szik közzé, a kérelmeket pedig
szeptember 30-ig nyújthatják be a
hallgatók. 

B.E.

Az olaszországi Rimini szép és
kellemes hely, amit Hetési Violet-
ta sem tagadna, igaz, õ már nem
a tenger partjára, sokkal inkább
az ott szerzett világbajnoki gyõ-
zelmére gondolna. A Batthyány-
gimnázium növendéke ugyanis a
moderntáncosok szabad stílusú
egyéni felnõtt kategóriájában lett
az elsõ, ezzel egyben magának is
nagy meglepetést okozva.

– Nagy várakozással, és a meg-
szokott izgalommal vágtam neki a
versenynek, bár számomra már az
is váratlan volt, hogy egy tavalyi
gyakorlatommal is indulhattam –
elevenítette fel a fellépés elõtti álla-
potokat a SZAN-DIA Fitness Cen-
ter sportolója. – A kilencfõs mezõny
az elsõ kör után hatra olvadt, s azt
követõen ismét elõ kellett adni a
számomat, vagyis kétszeri bemuta-
tás után értékeltek a pontozók. A
végeredmény kihirdetése természe-
tesen hatalmas örömet okozott s
nem csupán nekem, de a telefonon
azonnal értesített családomnak is. 

– Ha már a pontozókról szó
esett, ilyen esetekben rögtön ott
van az agyunkban, biztosan szá-
mit, ki hányadiknak adhatja elõ
tánc-produkcióját.

– Én ezen nem sokat rágódhat-
tam, hiszen mind az elsõ, mind a
második fordulóban elsõként kel-
lett, hogy a színpadra lépjek.

– Mi az, amit külön értékelnek
a döntéshozók egy ilyen verse-
nyen?

– Az elõadás módját, a bemu-
tatott akrobatikus elemeket, a kü-
lönbözõ forgásokat, s mindezt ki-
lencven másodpercbe kellett bele-
sûrítenünk.

– A diákolimpiai eredményeket
böngészve nem kell sokat kuta-
kodni, hogy a kötélugróknál is
felfedezzük a nevedet, vagyis azt
is csinálod gõzerõvel?

– Annál is inkább, mert július
végén Hollandiában rendezik a
kötélugrók Európa-bajnokságát, s
a formációban már arra is javá-
ban készülünk. Szeretnénk ott is
szép sikert elérni, de míg a tánco-
soknál a spanyolok és az olaszok
voltak a nagy ellenfelek, a hollan-
doknál leginkább a belgákra és
németekre kell majd nagyon fi-
gyelnünk.

P.L.

Június 9-10-én kerül megrende-
zésre a Csónakázó-tónál a
XXXIII. MOL Horgász Kupa -
nemzetközi egyéni és csapat (öt-
tusa) horgászverseny. A hivatalos
megnyitóra szombaton 11.30-kor
kerül sor Marton István polgár-
mester köszöntõjével, majd veszi
kezdetét a verseny 38 induló egy-
séggel, melyek között horvát, ro-
mán, szerb, szlovák, szlovén is
lesz a házigazda magyarok mel-

lett. Különbözõ ügyességi számok
vezetik be az olajosok tömeg-
sport-hétvégéjét, majd 18 órától
veszi kezdetét az éjszakai halfogó
csapatverseny másnap reggel
nyolcig. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetést vasárnap 10 órától
tartják a szervezõk, s a gyõztesek
díjai mellett számtalan különdíj is
gazdára vár a Csó-tó környékén. 

P.L.

Tetszik, nem tetszik, Kanizsán
ki vannak éhezve az emberek a
futballra! Különben mivel magya-
rázható, hogy egy megyei másod-
osztályú labdarúgó-mérkõzésen
bõven négyszámjegyû nézõsereget
számolhattunk össze. Az ominó-
zus mérkõzés a maga szintjén per-
sze nem volt tucat-meccs, hiszen a
Déli-csoport listavezetõje, a 64
pontos Kiskanizsai Sáskák játszott
az azonos pontszámmal második
helyen álló Semjénháza SE-vel az

Olajbányász-stadionban. A tét ter-
mészetesen az elsõ hely volt (no
meg a vendégek számára a zu-
hanyhíradó szerint kiemelt jutal-
mazás…), s ennek megfelelõen él-
vezetes 90 percet hozott az össze-
csapás. A gólokon végül testvérie-
sen osztoztak meg a csapatok, va-
gyis a 2-2 lett a végeredmény,
mellyel a kanizsai együttes maradt
a táblázat élén. (Gólszerzõk: Lukács
István (2), illetve Kanizsai Zsolt,
Hegedûs Miklós). A vezetést a ha-

zaiak, vagy inkább fogalmazzunk
úgy, a Bányász-pályán albérletben
lévõ Kiskanizsa szerezte meg, az-
tán fordított a Semjénháza, majd a
Sáskák gárdája egyenlített úgy,
hogy még büntetõt is hibázott a
második játékrész közepén. A ven-
dégeknél ezúttal is pályára lépett
az egykori magyar válogatott Mir-
iuta „Laci”, aki amellett, hogy jól
osztogatott a pálya tengelyében, a
végén még egy szabadrúgást is a
kapufára vágott.

P.L.

Bár néhány forduló még hátra-
van a megyei I. osztályú labdarú-
gó-bajnokság küzdelmeibõl, im-
már biztossá vált, hogy az NTE
1866 MÁV együttese nyerte a
pontvadászatot – meggyõzõ fö-
lénnyel. Ha játékban még nem is
az Atlético Madridod idézik (a
gárda mezének színösszeállítása
szinte teljesen megegyezik a mad-
ridi munkáscsapat korábbi visele-
tével), tavasszal már semmit sem
bíztak a véletlenre az NTE labda-

rúgói. Ezúttal a közvetlen rivális
Teskánd volt soron, mely csapatot
3-0-ra gyõzték le idegenben, s ez-
zel a kanizsaiak 67-re növelték
pontjaik számát, míg a forduló
elõtt harmadik helyen tanyázó el-
lenfél maradt 54 pontos. Mivel a
második Zalalövõ együttese is ki-
kapott a Tótszentmártontól, az ül-
dözõk matematikai esélye is el-
szállt a kanizsai csapat befogásá-
ra. Teskándon a gólok sorát nyitó
Cs. Horváth Gábor a meccs után

így nyilatkozott: – Tavasszal na-
gyon jó sorozatot nyitottunk, s ha
játékban nem is mindig voltunk a
legjobbak, végül csak összejött a
diadal. Ehhez Korpics Krisztián,
az NTE középpályása csak annyit
fûzött: – Örülünk, hogy végül
összejött a bajnoki aranyérem,
mivel az elvégzett sok munka
meghozta gyümölcsét. 

Azért a bajnokavató még hazai
pályán hátravan, s ezúttal már
tényleg a felszabadult játékon le-
het a hangsúly.

P.L.
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Hetési 
világelsõ

Igazi ffoci aaz OOlajbányász-ppályán

Bajnokcsapat, bbajnokcsapat!SSZZDDSSZZ::
KKii kkééppvviisseellttee aa vváárroosstt??

PPEE::
NNaaggyy IImmrree eemmlléékkeezzeettee

FFiiddeesszz::
MMeeggáálllljj aa ppaazzaarrlláássnnaakk

MMSSZZDDPP::
MMiinneekk aazz ááttvviilláággííttááss??

FFiiddeesszz::
HHaazzaavváárruunnkk

A Kiskanizsa – Semjénháza megyei másodosz-
tályú rangadó kapcsán került elõ a labdarúgó-
szakma és a szurkolók számának viszonya egy
kérdés kapcsán. Nos, egyes kanizsai (foci)berkek-
ben tartja magát a nézet, a szakmát külön kell vá-
lasztani (hermetikusan szinte) a nézõszám alaku-
lásától, hiszen a lényeg csak az, ami a pályán, il-
letve a „körön belül” történik, a többi meg le
van… Helyben vagyunk! Amennyiben a futballban
ténykedõk így gondolják (persze, most országos
és a legmagasabb szintig is továbbgondolva a
„történetet”), üzenjük nekik, jó úton járnak. Hi-
szen olyan jól végzik munkájukat a futballt jófor-
mán már doktori szinten értõ és elemzõ szakembe-
reink, hogy a nézõtereket lassan már le is bont-

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

Polgár László

Tényleg mmagyaros ffutballhangulat

Free Show. A Riminiben meg-
rendezett V. Moderntánc Világ-
bajnokságon a junior Free Show
formáció kategóriában a SZAN-
DIA Dance School csapata (Dö-
mötör Diána, Horváth Barbara,
Horváth Zsanett, Felsõ Nikolett,
Kamondi Zsófia, Knausz Melitta,
Medvenics Petra, Németh Gabri-
ella, Polgár Borsika, Szabó Tí-
mea, Szalai Kata, Takács Réka,
Várszegi Zsófia) a második he-
lyet szerezte meg.
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Felavatták az ipari parkban
lévõ „A” jelû gyûjtõ utat. A
több, mint másfél kilométer
hosszúságú útszakasz a régi 7-
es, valamint a 74-es fõutat köti
össze.

Az eseményen elsõként Mar-
ton István polgármester köszön-
tötte a résztvevõket és a kivite-
lezésben részt vevõ cégek kép-
viselõit. A gyûjtõ út megépítését
célzó pályázatot 2004-ben nyúj-
totta be a város az Európai Unió
Regionális Operatív Programjá-
hoz, így az EU és a magyar ál-
lam összesen 401 millió forint-
tal támogatta a beruházást. Mar-
ton István polgármester elmond-
ta, hogy az önkormányzat mint-
egy tizenhat millió forintnyi ön-
résszel vette ki a részét a fej-
lesztésbõl. 

– A gyûjtõút elsõdleges célja,
hogy javítsa az ipari park megkö-
zelíthetõségét, a még beépítetlen
területek fejleszthetõségét, s nem
utolsó sorban szolgálja a város
forgalomcsillapítását is – hangsú-
lyozta a város elsõ embere.

Szabadics Zoltán, a kivitelezõ
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ

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

honukban, Nagykanizsán építhet-
tek utat.

Az ünnepélyes szalagátvágást
követõen Cseresnyés Péter or-
szággyûlési képviselõ, Nagykani-
zsa alpolgármestere is kifejezte
köszönetét a kivitelezésben részt
vevõ partnereknek. 

Horváth Attila
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Belvárosban 700 m2-es építési te-
rület 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, fürdõszo-
ba) komfortos, önkormányzati tulajdo-
nú lakásomat kisebbre cserélném. Tel.:
20/455-1236 (6009K)

Deák tér 10-ben tetõtéri, azonnal
beköltözhetõ, új, 46 m2-es + galériás
lakás 9,99 millió Ft-ért – akár önrész
nélkül is – eladó. Érd.: 30/901-9013
(6029K)

Pogányszentpéteren 125 m2-es (38
éves) kertes ház (mûhely, istálló, paj-
ta, ólak) 4212 m2 gyümölcsössel, ol-
csón eladó. Víz, villany, gáz van
(szoc.pol. szóba jöhet) Érd.: este a
93/315-668 számon. (6035K)

Keleti városrészben 63 m2-es, két
és fél szobás, negyedik emeleti, köz-
ponti fûtéses lakás eladó. Tel.: 30/301-
8185 (6043K)

Tárház utcában családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/2130-499
(6046K)

Nk-tól 20 km-re Somogybükkös-
dön, 90 m2-es családi ház mellék-
épülettel, 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 meg-
osztható, panorámás, 2500 m2-es telek
1,2 millió Ft irányáron, valamint tég-
laépület 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 tetõtér-
rel, kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6061K)

Bérlemény területen, a Csengery út
33. alatt garázs eladó vagy bérbeadó.
Érd.: 30/574-8600 (6062K)

Csengery úton 58 m2-es, kétszo-
bás (plusz konyha, fürdõ, spájz, elõ-
szoba), egyedi fûtéses udvari lakás
kiadó. Több személy fogadására
(hat férõhely) alkalmas. Érd.:
30/227-3294 (6063K)

Az Ön számára értéktelen vashulla-
dékot, forgalomból kivont gépjármûvét

készpénzért átveszem! Lakókocsik is
érdekelnek. Ugyanitt használt autóal-
katrészek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)

Építési vállalkozó kõmûves, ács,
tetõfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsõházak
burkolását, festését vállalja. Érdek-
lõdni: 70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723 (6064K)

Hétvégére takarítást, gyermekfelü-
gyeletet vállalok. Érd.: 30/347-3415
(6065K)

Takarítást, mosást, vasalást vál-
lalok! A nap bármely szakában ráérek.
Tel.: 30/315-1209 (6067K)

Zalakarosi Aranyszarvas Ven-
déglõbe felszolgálót és szakácsot
felveszünk. Érd.: 30/226-3526
(6053K)

A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót

éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-
4545 (6031K)

Kanizsa Plázában lévõ ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelent-
kezni a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)

1986-os évjáratú Zastawa GTL55-
ös személygépkocsi, 2008-ig érvényes
mûszakival eladó. Érd.: 20/324-7644
(6066K)

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

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
pultos szakirányú 65.500 Ft
mûszaki cikk eladó szakirányú 65.500 Ft
papír-irodaszer eladó szakirányú 65.000 Ft
erõsáramú villamosipari technikus szakirányú 95.000 – 120.000 Ft
mechanikai mûszerész szakirányú 95.000 – 120.000 Ft
nehézföldmunka gépkezelõ szakirányú 65.500 Ft
tehergépkocsi-vezetõ szakirányú 65.500 Ft
festõ-mázoló szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
operátor 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
pékáru kisütõ 8. általános megegyezés szerint
kárpitos 8. általános 65.500 Ft
pénzügyi elõadó szakirányú KTV. szerint
dekoratõr (számítógépes grafikai ism.) szakirányú megegyezés szerint
telekommunikációs operátor érettségi 70.000 – 90.000 Ft
hitelügyintézõ érettségi megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.

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

Június 12. 21 óra
UNALMAS ÕSZI ESTE – az
unalom fergeteges vígjátéka A

Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház elõadása.

Belépõdíj: 1900 Ft, 
nyugdíjasoknak, diákoknak, 

színházbérleteseknek: 1700 Ft

NYÁRI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a

Medgyaszay Ház déli oldalánál

Június 14. 19 óra
BELLÁK TIBOR - harmonika

Június 15. 19 óra
FARKAS MIKLÓS - harmonika

Június 18. 19 óra
KUMMER LÁSZLÓ

harmonika

Információ, jegyárusítás: 
Halis István Városi Könyvtárban 

a HSMK információs 
szolgálatánál, Tel.: 92/311–468 

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

Szabadtéri színházi elõadások a Péterfy Iskola
udvarán (Nagykanizsa, Petõfi u. 5.)

CCssiillllaappíítt ééss öösssszzeekköött

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

AA ppoollggáárrmmeesstteerr ppaarrttnneerrii

A pünkösdi hétvégét követõ
napok mozgalmasan teltek Mar-
ton István, városunk polgármes-
tere számára. Nagykanizsa elsõ
embere Csáktornyán, Ljublja-
nában járt, és részt vett a fõvá-
rosban, a spanyol uralkodópár
tiszteletére tartott fogadáson. 

Marton István elmondta,
elõbb Nagykanizsa testvértele-
pülésére, Csáktornyára, a város
napi ünnepségekre látogatott
egy delegációval, majd látoga-
tást tett a ljubljanai magyar
nagykövetnél is, aki nagy hang-
súlyt fektet a szlovén-magyar
együttmûködések gazdasági ol-
dalának fejlesztésére is. A pol-
gármester elmondta, a nagykö-
vettel folytatott, egyébként Lenti,
Lendva és Ptuj polgármesteré-
nek részvételével lezajlott be-
szélgetés során felvetõdött, hogy
a szlovéniai Ptuj és Nagykanizsa
a gazdasági élet területén erõsít-
hetné kapcsolatait. Vannak en-
nek elõzményei, hiszen egy

nagykanizsai vállalkozó már ki-
alakította a maga, csaknem
százmilliós gazdasági kapcsola-
tát egy ottani kollégával.

Marton István további tárgya-
lások céljából meghívta váro-
sunkba Ptuj polgármesterét, s
egy, a gazdasági élet szereplõibõl
álló delegációt.

Nagykanizsa elsõ embere a hét
folyamán részt vett még Buda-
pesten, a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében, a ha-
zánkban tartózkodó spanyol ural-
kodó, János Károly és párja tisz-
teletére rendezett fogadáson.
Mint elmondta, itt számos új po-
litikai-gazdasági kapcsolatra tett
szert. 

Horváth Attila  

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a falugazdászok, az Erdõfelü-
gyelõség munkatársai és a növény-
védelmi felügyelõk május 23-tól
egy épületben, az Erdész u. 1/A. sz.
alatt várják az ügyfeleik jelentkezé-
sét. A falugazdászok telefonos elér-
hetõsége 93/519-020, fax: 519-021.
Ügyfélfogadás: kedd, szerda és
csütörtöki napokon 8-tól 15 óráig.

AA ttaannáárrookk õõsszziinnttee mmeeggbbeeccssüüllééssee
A Batthyány Lajos gimnázi-

umban, az 1962-ben érettségi-
zett 4. C osztályának negyvenöt
éves érettségi találkozójára ke-
rült sor. Az osztály egykori ta-
nulója Gadányi Károly, aki je-
lenleg a szombathelyi Berzsenyi

Dániel Fõiskola rektora, ebben a
minõségében kitüntetésben ré-
szesítette egykori tanárait és
kolleganõjét. Az ünnepi alka-
lommal az egykori Landleres ta-
nári karból az aranygyûrût és a
kísérõ oklevelet Zsoldos Ferenc,

Kerecsényi Erzsébet, Schlarb
Béláné, Szalai Istvánné,
Biskopics Márton, Márkus Fe-
renc és Krugné Fehér Magdolna
vehették át.

Cz.Cs.

kköörrúúttoonn Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt a drogellenes és
nemdohányzó   világnapi ren-
dezvényre a Városi Strandon,
2007. június 20-án, 10 és 16
óra között. Program: játékos
feladatok a vízben, mozi, drog
prevenciós felvilágosítás, ta-
nácsadás.  

IInnkkáábbbb 
aa vvíízzbbeenn lleebbeeggjj!!

AAbbaassáárrii
ssiikkeerr

Abasáron rendezték meg százöt
kórus részvételével a nemzetközi-
vé elõlépett 11. Bordal és Katona-
dal Fesztivált. A seregszemlén ré-
giónkat immár második alkalom-
mal képviselte a nagykanizsai
Tüttõ János Nótaklub. A rendezõk
kiemelt figyelemmel kísérték a
kanizsai csapat szereplését. 

A fesztivál jellegû rendezvé-
nyek sajátossága, hogy a kiemelt
produkciókat a program végén,
csattanóként láthatja a közönség.
Az elvárásnak a kanizsai csapat
maximálisan megfelelt, a hozzá-
értõ közönség állva, hosszú per-
cekig tapsolta a közel harminc
perces produkciót. Mûsoruk elsõ
részében bordalokból, boros nó-
tákból állítottak össze egy cso-
kornyit, majd Németh Tibor éne-
kelt egy csodálatos, második vi-
lágháborús katonanótát, ezzel
mintegy felvezetve a második
részt, amiben többek között zalai
katonadalok is elhangzottak. A
nótaklub tagjai a Honvéd banda
szól a…. címû operett-betétet
énekelve masíroztak le a szín-
padról. A közönség a tagok ke-
zeit szorongatva, vállukat vere-
getve ismerte el a produkciót.
Ezek után már csak a feszültsé-
get kellet levezetni a csapatnak.
Irány a nyitott pincék!  Nóta és
finom abasári bor, igazi jó han-
gulatú este következett. 

A házigazdáktól való elköszö-
nés után egy kicsit buszoztak a
Mátrában, és irány a Kékes.  A
csapat tagjai, akiket párjaik is el-
kísértek, természetesen itt sem
tudtak kibújni a bõrükbõl, és kö-
vetkezett a nóta a csúcson! Kö-
rülállták az ország legmagasabb
pontját jelzõ követ, és énekeltek.
Szép vagy, gyönyörû vagy, Ma-
gyarország!

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

A Jupiter segíti titokban.Jelentõs esemé-
nyek történhetnek ezen a héten a mun-
kája, vagy emberi kapcsolatai terén. Vá-
ratlan kihívásokra számíthat, de vala-
mennyit meg tudja oldani.

Ne hagyja az ötleteit feledésbe merülni,
áldozzon rá idõt, sikert hozhat a végered-
mény. Ne kedvetlenítse a kritika, a boly-
gók segítségére lesznek. Ha párjával tartós
kapcsolatban él, gondoljon az esküvõre.

Ha nincs megelégedve jelenlegi élet-
ével, változtasson. Mielõtt megosztaná
terveit másokkal, legyen a végleges
döntés birtokában. A szerelem terén is
itt az ideje a végleges elhatározásnak.

Elég erõs ahhoz, hogy fontos döntéseket
hozzon. Idõnként visszavonul, hogy alapo-
san átgondolja a lehetõségeit. A választásnál
a Jupiter is segít. Érzelmi életében kiegyen-
súlyozott, nyugodt napokra számíthat.

A bolygók pozitív hatását kihasználhatja a
munka és pénzügyek terén. Mellékállás válla-
lására, vagy költözésre is alkalmas az idõ. Ha
párkapcsolatban él, egy szerelmi háromszög
alakulhat ki, ön körül, ha nem lesz visszafogott.

Pozitív változásra nyílik lehetõség. A
Marstól is segítséget kap a napokban.
Új kapcsolatokat, váratlan információ-
kat hozhat ez az idõszak, aminek késõbb
hasznát veheti a munkájában. 

Szinte kivirul az életkedvtõl és az örömtõl.
Szerencsés napokra, pozitív anyagi lehetõsé-
gekre, érzelmi téren félreértésekre, konflik-
tusokra számíthat. Ne csak magát hibáztas-
sa, a bolygók negatív hatása is benne van.

Nyûgös, nehézkes lesz a hét. A fáradtsá-
got egészségügyi problémák okozzák.
Ha nem is beteg, érdemes odafigyelni
egészségére. Ha úgy érzi, párkapcsola-
tának nincs jövõje, változtasson!

Ideje változtatni megszokott életén, kör-
nyezetén, ha úgy érzi nem megfelelõ.
Legyen körültekintõ, ne egyszerre akar-
jon mindent megoldani. Érzelmi téren
erõteljes változásokat hozhat ez a hét.

Ötletességét, kreativitását hasznosítsa
otthonában. Bármibe kezd, sikerre szá-
míthat, akár vállalkozás, akár más
munka. Kellemes napokat ígér a szere-
lem terén a vízöntõknek ez a hét. 

Céljai elérésében a családtagokon és a
jó barátokon kívül a Jupiter is támogat-
ja. Érdemes új terveket szövögetni mun-
kájával kapcsolatban. Ha magányos, ez
annak köszönhetõ, hogy így is akarja.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

A legutóbbi képviselõ-testületi
ülésre Kiskanizsán, a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban ke-
rült sor, s a napirendi pontok közé
ékelõdött egy lakossági fórum is. 

Zárt üléssel kezdte munkáját
május harmincegyedikén a képvi-
selõ-testület, elõbb lapunk kiadó-
ja, a Kanizsa Újság Kft. elmúlt
évi tevékenységérõl szóló beszá-
molót, valamint a mérleget tár-
gyalta a közgyûlés, majd ingat-
lanértékesítésekrõl esett szó. 

Ez a közgyûlés egyébként a két
oldal közötti kõkemény csörték
közgyûlése volt, az elsõ összecsa-
pás rögtön a testületi ülés elején,
a 2007. évi költségvetési rendelet
módosítását taglaló elõterjesztés
kapcsán alakult ki, amikor szóba
jött az ominózus, a volt húsüzem
területén létesítendõ tûzcsapok
ügye, amely már másodszor kerül
a testület elé. 

A volt húsüzem mostani tulaj-
donosai a létesítmény új haszno-
sítását tervezik, s kezdeményez-
ték a területek tûzi víz-ellátását.
A környezõ ingatlanok további
vízbekötési igényeinek kielégíté-
séhez az önkormányzat vállalná
egy új, 300-as csonk kiépítését, a
tervek szerint a három méteres
szakasz kialakítása mintegy
négymillió forintba kerülne. Az
ellenzék szerint nem a város fel-
adata a tûzi víz-ellátás biztosítá-
sa, azonban Marton István pol-
gármester szerint ez igenis, az
önkormányzat kötelessége. Bizzer
András (Fidesz-KDNP) vélemé-
nye szerint a beruházással a mun-

kahely-teremtéshez járulnak hoz-
zá, míg az ellenzék vállalkozások
burkolt támogatását látja a beru-
házásban. Végül hosszas vita
után a képviselõk elfogadták a
költségvetési rendelet módosítá-
sát, benne a tûzi víz-ellátással,
amit így a város épít meg. A be-
ruházáshoz szükséges forrást a
Zrínyi-Teleki út kikötésére elkü-
lönített elõirányzatból biztosítják. 

Ezt követõen a városban mû-
ködõ karitatív szervezetek tevé-
kenységérõl szóló beszámolók
következtek. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat képviseletében
Csonkáné Utasi Katalin, elnöksé-
gi tag, a szociális szakszolgálat
vezetõje az elnök, Kozma Imre
atya üzenetét tolmácsolta, misze-
rint a karitatív szervezet intézmé-
nyi szinten is szívesen részt ven-
ne a városi szociális háló mûköd-
tetésében. Antal Istvánné, a Ma-
gyar Vöröskereszt városi titkára
pedig egy jelentõs problémára
hívta fel a figyelmet, jelesül,
hogy egyre kevesebb a véradó, s
ez nagyon komoly nehézségeket
okoz a vérellátásban. Ugyanak-
kor arra is rámutatott, hogy a vá-
ros területén bõvíteni szeretnék a
jelzõrendszeres házi betegellátó
szolgálatot, jelenleg ugyanis
százhatvanan várnak arra, hogy
gondozottként bekerülhessenek a
rendszerbe. 

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

ros napi kitüntetésekre általuk
felterjesztettek között volt a kari-
tatív szervezet egyik vezetõje,
akinek az elismerését nem támo-
gatta a közgyûlési többséget al-
kotó Fidesz-KDNP. Bene Csaba
frakcióvezetõ (Fidesz-KDNP)
visszautasította az elhangzottakat,
s kijelentette, egyik jelölt eseté-
ben sem valaki ellen, hanem va-
laki mellett szavaztak, s nem kö-
vették el azt a hibát, mint az
MSZP-frakció, amely inkább ki-
vonult az ominózus ülésrõl. 

E közjáték után a testület tagjai
elfogadták a beszámolókat.

A „Hazavárunk” ösztöndíj sza-
bályairól szóló rendelet-tervezet
kapcsán Balogh László (Fidesz-
KDNP) az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
azt mondta, örömét fejezi ki,
hogy négy év kihagyás után is-
mét van a felsõoktatási intézmé-
nyekben tanuló kanizsai fiatalok
támogatására szolgáló Hazavá-
runk ösztöndíj. A napirendi pont
tárgyalása során elhangzott, hogy
az ösztöndíjat ne kaphassa meg
mindenki, csak a rászorulók.
Horváth István (Fidesz-KDNP)
azt javasolta, az igénylõktõl kér-
jenek kereseti igazolást és hatá-
rozzanak meg egy tanulmányi át-
lagot is az igénybe vétel feltételei
közt. 

Polai József (Fidesz-KDNP)
arra figyelmeztetett, képviselõtár-
sai megfeledkeznek arról, van
egy másik ösztöndíj is, a Bursa
Hungarica, amely szociális szem-
pontok alapján nyújt támogatást.
Éppen ezért azt kérte, hogy a Ha-
zavárunk legyen mindenki szá-

mára igénybe vehetõ, a financiá-
lis körülményektõl függetlenül. 

Cserti Tibor (Városvédõk) azt
javasolta, fogadják el így a rende-
let-tervezetet, s egy év múlva
hozzák vissza, amikor a tapaszta-
latok alapján korrigálhatják azt. E
javaslatát Marton István polgár-
mester is támogatta, így a kiegé-
szítéssel fogadták el a rendeleti
javaslatot.

Ismét nagy vihart kavart a víz-
és csatornadíjak megállapításáról
szóló rendelet módosítására vo-
natkozó javaslat. Mint az emléke-
zetes, a képviselõ-testület még ta-
valy decemberében döntött a ren-
delkezésre állási díj bevezetése
mellett, ám utóbb kiderült, van
néhány kétes eleme a rendelet-
nek. Így például a Dél-Zalai Víz-
és Csatornamû Zrt. olyan ingatla-
nok esetében is kiszámlázta a dí-
jat, amelyeken a hatályos jogsza-
bályok alapján kötelezõ volt ki-
építeni a tûzi vízrendszert, s a
tûzcsapot mérõórával látták el. A
mostani módosítás azt célozza,
hogy az esetleg éveken keresztül
nulla állású, így rendszeresen
nem használt mérõhelyek után ne
kelljen fizetni alapdíjat. A társas-
házak esetében pedig a többszö-
rös díjszámlázás lehetõsége me-
rül fel, amikor nem csak a fõmé-
rõ, hanem a mellékmérõk után is
megfizetteti a lakókkal az alapdí-
jat a szolgáltató. 

Tóth László (MSZP) bizottsági
elnök ismertette a Pénzügyi Bi-
zottság álláspontját az ügyben,
amely alapján vizsgálat indítását
kezdeményezi a grémium a fele-
lõsség megállapítása érdekében.
Dr. Kolonics Bálint (Fidesz-
KDNP), az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság elnöke pedig
azt a kérdést vetette fel, hogy va-
jon mi lesz azzal a díjjal, amit ja-
nuár, azaz a rendelet hatályba lé-
pése óta jogalap nélkül szedett be
a szolgáltató? Megjegyezte, hogy
a malõrt vélhetõen az okozta,
hogy a képviselõ-testület tagjai
nem szakértõk a témában, így a
Vízmû szakemberei megvezet-
hették a közgyûlést. Mint mond-
ta, elõ kellene venni az akkori
jegyzõkönyveket, amelyek alap-

A hiteles és pontos tájékoztatás ellen vétettünk – amelyre egyébiránt egy rendszeres olvasónk hívta fel a
figyelmünket –, amikor múlt heti számunkban helyt adtunk annak az információnak, hogy Böröcz Zoltán
38 százalékban tulajdonosa takarító cégének. Ezzel szemben saját bevallását idézve a valós helyzet a kö-
vetkezõ: „Böröcz Zoltán (MSZP) egy 49 négyzetméteres lakás felét, illetve egy 1300 négyzetméteres vörsi
birtokot tudhat magáénak. Gépkocsija nincs, ám egyéb megtakarításokban 1,6 millió forintja van. Képvise-
lõi munkája mellett a MÁV ZRt. mûszaki elõadójaként 100 ezer forintot , míg a Szemafor-Clean Kft. minõ-
ségbiztosítási vezetõjeként havi 250 ezer forintot keres. Utóbbi cégnek 44 százalékos tulajdonosa, s egy má-
sik társaságban is 50 százalékos tulajdonnal rendelkezik.” 

Forrás: www.seta.hu/cgi-bin/digiarch/archivum.cgi?cikkID=139242&show=0@szint=1... 2007.05.31.
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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
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INDULÓ 
TANFOLYAMAINK:

GYORSÍTOTT könnyû és ne-
hézgépkezelõi tanfolyam 

indul június 11-én 16 órakor
(alap és típusvizsga)

Nyári akció!
06.18-án 8.30 órakor 

délelõtti
06.18-én 16 órakor délutáni

elõadásokkal személyautó, 
motor és segédmotor 
kategóriákban 

Részletfizetés! 
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

DÉL-ZALAI MOZAIK 
(a Kanizsa Rádió 
közéleti magazinja)
Vasárnaponként 18:05-kor
JAMBOREE
Kedvencek igazi hangszereken
Rockmûsor vasárnap esténként 
21:30-tól 23:30-ig
KOKTÉL
“Elektronikus” kedvencek 
mixelve
Hétfõnként 21:35-tõl 23.30-ig
OLDIES
Régi idõk kedvencei
Szerdánként 21:35-tõl 23:30-ig
EZ VALAMI ELKÉPESZTÕ!
Kibeszélgetõs mûsor
Néha a téma, néha a feldolgozás 
elképesztõ...

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

HETENTE JELENTKEZÕ MÛSORAINK
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ján kiderülne, ki, mit mondott
azon a bizonyos ülésen. 

Bárdosi Gábor (MSZP) pedig
arra emlékeztetett, hogy õ már jó-
val korábban jelezte a rendelettel
kapcsolatos aggályait. 

Dr. Károlyi Attila (MSZP) le-
szögezte, a történtek után le kel-
lene vonni a tanulságokat, s ha
valóban túlszámlázás történt,
akkor azt a Vízmû fizesse vissza
az ügyfeleknek. Emlékeztetett
arra is, hogy az Alkotmánybíró-
ság semmisített már meg hason-
ló tartalmú rendeletet, ezért sze-
rinte felvetõdik annak visszavo-
násának is a lehetõsége. Dr.
Kolonics Bálint ezt követõen ar-
ra figyelmeztetett, hogy egy tár-
sasházban a szolgáltató javítási,
karbantartási kötelezettsége csak
a fõmérõig terjed, akkor viszont
milyen alapon szednek készen-
léti díjat az ingatlanhatáron be-
lül?

Dr. Fodor Csaba és Böröcz
Zoltán (MSZP) többnyire a kép-
viselõ-testület felelõsségét emle-
gette és védelmébe vette a Vízmû
vezetését.

Karádi Ferenc (Fidesz-KDNP)
elismerte ugyan a képviselõk fe-
lelõsségét, azonban hangsúlyozta,
a Vízmû szakemberei rossz mun-
kát végeztek. 

Ezt követõen kapott szót Ko-
vács Antal, a Dél-Zalai Víz- és
Csatornamû Zrt. elnök-vezér-
igazgatója. Õ azzal érvelt, hogy
hiába van egy valóban megsem-
misítõ alkotmánybírósági határo-
zat az ügyben, mégis csaknem
három millió ember fizet rendel-
kezésre állási díjat. Utalt arra is,
hogy korábban született több
olyan AB-határozat is, amely ép-
pen, hogy nem mondta ki a ren-
delkezésre állási díj alkotmány-
ellenességét. Azt is kijelentette,
nem igaz, hogy a képviselõkhöz
nem jutott el idõben az elõzetes
munkaanyag, amelyet tavaly no-
vember elején juttattak el a tulaj-
donosokhoz, így Nagykanizsa
önkormányzatához is. Hangsú-
lyozta, azért van szükség az
alapdíjra, mert a költségeik het-
ven százaléka akkor is jelentke-
zik, ha nincs fogyasztás. Ki fizeti
meg azokat a költségeket, ame-
lyek azoknál a fogyasztóknál ke-
letkeznek, akik esetleg egy évben
kétszer nyitják meg csak a csa-

pot? – tette fel a kérdést. Márpe-
dig a város tizenegyezer fo-
gyasztási helyébõl 3500 olyan,
amelyen csak évi egy-két köb-
méteres fogyasztást tapasztal-
nak. Azt pedig visszautasította,
hogy megvezették volna a köz-
gyûlést. Ha hibát követtünk el,
vállaljuk, de hogy a javaslatun-
kat a legjobb szándékkal terjesz-
tettük Önök elé, az biztos –
mondta. Kovács Antal szerint
nincs szó dupla számlázásról
sem. 

Dr. Károlyi Attila úgy reagált
az elhangzottakra, hogy az alkot-
mánybírósági határozat minde-
nütt ugyanazt jelenti, így Nagy-
kanizsán is. 

Végül a módosításokkal elfo-
gadták az elõterjesztést, hasonló-
an a Pénzügyi Bizottság javasla-
tához, így vizsgálat indulhat a fe-
lelõsség megállapítása érdeké-
ben.

Elvetette a testület Bizzer
András a közterületeken lévõ
galambok etetésének megtiltásá-
ra és szankcionálására vonatko-
zó javaslatát. Elfogadták viszont
a képviselõ a lakóházak rendjé-
rõl szóló, még 1972-ben a
Nagykanizsai Városi Tanács ál-
tal alkotott rendelet hatályon kí-
vül helyezésérõl szóló javasla-
tát, ugyanis a rendeletben példá-
ul bagatell módon olyan, ma
már elfogadott dolgokat tiltottak
meg, mint a kerékpár házfalhoz
támasztását, ruhanemûk, ágyne-
mûk, szõnyegek erkélyen törté-
nõ szárítását, szellõztetését. Ha-
sonlóképpen határozott a testü-
let a lakó- és utcabizottságokról
szóló 1985-ös rendelettel kap-
csolatban is, amely olyan idejét-
múlt kifejezéseket tartalmaz,
mint a népfront és a szocialista
együttélés. 

Döntöttek a városatyák az ön-
kormányzat és intézményei
pénzügyi, gazdasági és szerveze-
ti átvilágításáról is, e napirendi
pont körül alakult ki a legna-
gyobb vita. Maga az átvilágítás,
amelynek célja a mûködés át-
szervezése, ezzel hatékonyabbá
és költségtakarékosabbá tétele,

ugyanis bruttó huszonöt millió
forintba kerül. 

Tóth László PB-elnök szerint (s
ez egyben a baloldal véleménye
is) a jelenlegi kedvezõtlen gazda-
sági helyzetben nem szabadna e
feladatra huszonöt millió forintot
költeni, s azt követelte, hogy nyílt
közbeszerzési eljárás során vá-
lasszák ki több pályázó közül a
legjobb ajánlatot tevõ céget,
amely végül elvégezheti majd az
átvilágítást. 

Röst János (SZDSZ) szerint
nonszensz, hogy erre az egy fel-
adatra ennyi pénzt fordítanak,
miközben ekkora összegbõl
akár évekig is lehetne több jo-
gászt foglalkoztatni a hivatal-
ban. Azt sem érti, hogy miért
kell jogi szempontból átvilágí-
tani az egyes intézményeket –
mondta. 

Bizzer András arra figyelmez-
tette a másik oldalon helyet fog-
laló képviselõket, hogy az elõzõ
ciklus munkálkodásának követ-
keztében sok bírósági ügye van a
jelenlegi önkormányzatnak, s
azokat sorra bukja el. 

Marton István polgármester
kérdésre azt válaszolta, egy jogi
irodát kértek fel a feladat elvég-
zésére. 

Végül a jobboldali többség
megszavazta az intézmények át-
világításáról szóló javaslatot,
amely alapján pályáztatás útján
választják ki az azt elvégzõ céget. 

A testület arról is határozott,
hogy Cseresnyés Péter alpol-
gármestert delegálja a Nyugat-
dunántúli Egészségügyi Ta-
nácsba. 

Tárgyalta a közgyûlés a fûtés-
rekonstrukció kapcsán elhíresült
Prometheus Rt., jelenleg Dalkia
Zrt.-vel kötött hõszolgáltatási
megállapodásban foglaltak telje-
sülésérõl szóló beszámolót is,
amit nem fogadott el, s független
szakértõt kértek fel a megvizsgá-
lására.

Eredményt hirdettek a városi
kórház elnevezésére meghirde-
tett pályázat ügyében is, amely
szerint az egészségügyi intéz-
mény ezután Kanizsai Dorottya
nevét viseli. Érdekesség, hogy a

névjavaslatot a Magyar Vörös-
kereszt helyi szervezete tette. 

A közgyûlésen Polai József
kiskanizsai képviselõ azt a prob-
lémát vetette fel, hogy az általá-
nos iskola udvarára délutánon-
ként, amikor már felnõtt nem tar-
tózkodik ott, visszajárnak a gye-
rekek. No, nem sportolni, ugyanis
a helyszínen már találtak kábító-
szer-fogyasztásra utaló eszközö-
ket is. Azt kérte, hogy a fõbejára-
tot zárják le egy kapuval, hogy
elejét vegyék a hasonló látogatá-
soknak. 

Elfogadták a képviselõk Je-
rausek István a 61-es út elkerülõ-
jével kapcsolatos indítványát is,
amely felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy járjon el annak ér-
dekében, hogy az ominózus,
megszüntetésre ítélt vasúti átjáró
tovább mûködhessen. 

Papp Ferenc (MSZDP) a na-
pirend utáni hozzászólások kere-
tében arra hívta fel a figyelmet,
hogy a Teleki út 36. elõtt hetek
óta útjavítás zajlik, óriási a por,
ami mindent ellep, s az ablakok
résein át beszüremlik a környezõ
házak szobáiba is. A képviselõ
kérte a felelõs, vagy a felelõsök
megnevezését. 

Marton István polgármester
válaszában elmondta, a 2005. te-
lén, hóesésben végzett útjavítás
eredménye az ismétlõdõ aszfalto-
zás, az említett szakaszt például
már kétszer is javították.

Tóth László arra hívta fel a
képviselõtársak figyelmét, hogy
az oktatási tárca vezetõje a mi-
nap adta át Mihovics Szabiná-
nak, az NTE 1866 MÁV dzsú-
dósának a jó tanuló, jó sportoló
címet, ezzel ismerve el eddigi
sikereit. Szabina a magyar válo-
gatott tagja lett, s jövõ hónap-
ban képviselheti hazánkat a
máltai Európa Bajnokságon
amennyiben biztosítva lesznek a
kiutazáshoz szükséges források.
Tóth László ehhez kérte a város
segítségét. Marton István arról
biztosította a képviselõt (aki
egyébként a patinás sportegye-
sület elnöke is), hogy keresnek
forrásokat, s segítenek Szabiná-
nak.

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

A helyes megfejtõink között Iskolánk az alábbi nyereményt ajánlja fel:

minden hibátlanul kitöltött teszt beküldõje
INGYENES ELMÉLETI OKTATÁSBAN RÉSZESÜL

Igénybe vehetõ: 2007. 12. 31-ig.
(moped, motorkerékpár vagy személygépkocsi tanfolyamon)

A kitöltött tesztlapokat 2007. június 30-ig a következõ címre kérjük beküldeni (akár postai, akár személyes úton):
TECHNIKA Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. sz.

KKoovvááccss AAnnttaall 
aa vvíízzddííjj-ssaarrcc mmeelllleetttt

ÁÁttvviilláággííttááss aa ppaazzaarrllááss
mmeeggsszzüünntteettéésséérree

EEllbbuukkootttt 
PPrroommeetthheeuuss-jjeelleennttééss

AA vváárrooss bbüüsszzkkeessééggee

KKaanniizzssaaii DDoorroottttyyaa
VVáárrooss KKóórrhháázz

KKééppvviisseellõõkk kkéérréésseeii

RReennddeelleett-
mmaattuuzzssáálleemmeekk 
rroossttáálláássaa
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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.

BBéérrbbeeaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot írt ki a
testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése céljából. A pályázók saját forrásaik
legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából 2007. július 1. és 2008. június 30. között megvalósuló, tételes költségvetéssel
alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást. A pályázati felhívásra 11 pályázat érkezett be.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2007. április 29-én döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról,
a Közgyûlés a bizottság döntését megerõsítette. Ez évben 9 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkor-
mányzattól. A következõ pályázókkal, összesen 1 750 000 Ft támogatási összegrõl készít támogatási szerzõdést a Pol-
gármesteri Hivatal:

A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás
Attila Óvoda VIII. Integrációs konferencia Nagykanizsán 50 000 Ft
Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Nyári tábor Erdélyben 250 000 Ft
Egyesület
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány Nemzetközi újévi gála a testvérvárosokkal 194 500 Ft
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése 193 000 Ft
Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány Salo-uskelai evangelikus testvérgyülekezet 25 fõs 

csoportjának látogatása a Nagykanizsai 
Evangélikus Egyházközség meghívására 250 000 Ft

Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és 
Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola Együtt határtalanul 193 000 Ft
Thúry Diáksport Egyesület Sportbarátság 148 000 Ft
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István 
Szakképzõ Iskola III. Testvérvárosi Diáktalálkozó „Vitalitás” 246 500 Ft
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István 
Szakképzõ Iskola Építészeti és kulturális értékek megismertetése 

szakiskolások részére Erdélyben 225 000 Ft
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelõen a támogatási szerzõdés megkötése, a pályázati

célok megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.

TTáájjéékkoozzttaattóó aa TTeessttvvéérrvváárroossii AAllaapp 22000077.. éévvii ttáámmooggaattáássaaiirróóll

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Parkban található két darab irodahelyiségét. Az
irodák 14,5 és 31,5 m( alapterületûek, telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek.

Az irodák bérleti díja 1.300,-Ft/m( + ÁFA/hó + rezsi.
Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és Logisztikai Központ  (Nagykanizsa,

Garay u. 21.) és a következõ telefonszámon lehet: 93/310-256.

BBéérrbbeeaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk aazz iippaarrii ppaarrkkbbaann

Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot
és ingatlantulajdonosokat, használó-
kat, hogy az idei évben a gyorsabban
beindult vegetációnak köszönhetõen
a parlagfû, valamint több allergiát
keltõ növény virágzásnak indult,
vagy ahhoz közeli fejlõdési szakasz-
ba került. A növényvédelmi védeke-
zést indokolt ellenük megkezdeni. 

Felhívjuk minden ingatlantulaj-
donos, földhasználó figyelmét arra,
hogy 2007. április 14-ei hatállyal
jogszabályi változás következtében
megváltozott a parlagfû irtással kap-
csolatos kötelezettségük. A 2007.
évi XVI. törvény 20.§ (1) bekezdé-
sében a törvényhozó módosította a
növényállomány fejlettségi állapo-
tát. E szerint a földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfû virágbimbó ki-
alakulását megakadályozni, és ezt
az állapotot a vegetációs idõszak vé-
géig folyamatosan fenntartani.

A parlagfû irtásának elmulasztá-
sa esetén az ingatlantulajdonosok,
földhasználók ellen eljárást folytat
le az eljáró hatóság, melynek kere-
tén belül a növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. törvény 60.és
61.§-a alapján növényvédelmi bír-
ságot szab ki. A törvény kötelezõ
jelleggel írja elõ minden esetben a
növényvédelmi bírság kiszabását,
terület nagyságtól, növényi borított-
ságtól függetlenül. A növényvédel-
mi bírság tételes mértékérõl a
187/2006. (IX. 5.) számú Kormány-
rendelet rendelkezik. E szerint a
mulasztók belterületen 20.000
forinttól 750.000 forintig terjedõ
pénzbírságot kötelesek fizetni.   

Felhívjuk továbbá figyelmüket ar-
ra, hogy a parlagfû irtásán kívül to-
vábbi általános allergiakeltõ növé-
nyek ellen is kötelesek védekezni,
amit mechanikai, vagy kémiai úton
is teljesíthetnek. Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Közgyûlésének
többször módosított 31/2002. (VI.6.)
számú rendeletének 1. számú mel-
léklete sorolja fel azokat a növényfa-
jokat, vagy családokat, melyek ellen
a védekezést a vegetációs idõszak-
ban meg kell kezdeni és azt az idõ-
szak végéig fenn kell tartani. E nö-
vények: – Üröm-félék, Libatop-fé-
lék, Útifû-félék, Pázsitfû-félék, vala-
mint a Lorum- (vagy sóska) félék.  

A fenti növények elleni védeke-
zésrõl az önkormányzati rendelet
6.§-a rendelkezik. 

Tájékoztatjuk a T. Ingatlantulaj-
donosokat, Földhasználókat, hogy
a rendeletben elõírt kötelezettsé-
gek betartását az eljáró hatóság
munkatársai ellenõrzik, a kötele-
zettségüket elmulasztó földhaszná-
lók ellen szabálysértési eljárást
folytat le a jegyzõ, mely során
30.000,-forintig terjedõ pénzbírsá-
got szabhat ki. 

FFeellhhíívvááss

A Kanizsa Centrum a város
keleti részén, a forgalmas Heve-
si Sándor és a Teleki utca ke-
resztezõdésében, a volt Thury
laktanya helyén épül, mintegy
52.000 négyzetméteres terüle-
ten. A beruházásról Paár Attilát,
a Kanizsa Centrum Invest Kft.
ügyvezetõ igazgatóját kérdez-
tük. 

– A húszezer négyzetméter
alapterületû bevásárlóközpont-
ban egy hatezernégyszáz négy-
zetméteres INTERSPAR hiper-
market igényes minõségû termé-
kekkel és megfizethetõ, kedvezõ
árakkal fogadja a vásárlókat. Az
INTERSPAR mellett különbözõ
profilú üzlethelyiségek és ven-
déglátó egységek kerülnek kiala-
kításra. A bérbe adható terület
nagysága kilencezerkilencszáz
négyzetméter. Az épület elõtt
több, mint nyolcszáz férõhelyes
parkoló áll ingyenesen a vásár-
lók rendelkezésére. A kivitelezési
munka 2007. áprilisában kezdõ-

dött meg, a tervezett nyitás 2007.
novemberében várható. A város-
részben néhány hónapon belül
egy új kereskedelmi centrum fej-
lõdik ki, ami nemcsak a közeli la-
kótelepet és a város lakosságát
látja el széles körben, hanem a
terület elhelyezkedésébõl adódó-
an a városon átutazók is könnyen
rátalálnak, hiszen a horvát-ma-
gyar határátkelõhelytõl, Lete-
nyétõl huszonkét kilométerre,
Keszthelytõl pedig negyvenkilenc
kilométerre található. A Balaton
és a gyógyvizek közelségének,
valamint a kitûnõ vadászati lehe-
tõségeknek köszönhetõen Nagy-
kanizsa turisztikailag is jelentõs
település a térségben. Könnyen
megközelíthetõ a 7-es fõút, illetve
az épülõ M7-es autópályáról. A
beruházás további újabb munka-
lehetõséget jelent a városban és
a régióban élõknek. 

– Ki a Kanizsa Centrum beru-
házója?

– Kanizsán elsõ ízben fejleszt
bevásárlóközpontot magyar beru-

házó, a Kanizsa Centrum Invest
Kft., amelynek tulajdonosa két,
komoly tapasztalatokkal rendel-
kezõ beruházó cég. Az egyik az
Eurobuild Magyarország Beru-
házó és Ingatlanfejlesztõ Kft.,
amely az Eurobuild Investment S.
A. magyarországi leányvállalata-
ként végzi tevékenységét a kelet-
közép-európai régióban. Tulajdo-
nosai körében a hazai építõipari
kivitelezés mértékadó képviselõi
találhatók. Jelen beruházásban
befektetõként vesz részt. A másik
az Aquincum Invest Vagyonkezelõ
Kft. Az Óbuda-Újlak Csoport tag-
jaként vesz részt a beruházásban.
A Csoport legrégebbi és legjelen-
tõsebb vállalkozása az Óbuda-
Újlak ZRt., mely az elmúlt évti-
zedben a magasépítéshez kapcso-
lódó beruházás-szervezõi piacon
a legjelentõsebb szolgáltatóvá
vált. Több, magasépítési létesít-
ményfajta (kereskedelmi-, iroda-,
logisztikai, lakóprojekt, továbbá
sport, egészségügyi és oktatási lé-
tesítmény) komplex mérnöki fel-

adatainak lebonyolításában mû-
ködött közre. Az Óbuda-Újlak
ZRt. a Kanizsa Centrum Bevásár-
lóközpont beruházásban befekte-
tõként, tervezõként és lebonyolí-
tóként vesz részt. 

– Mi teszi vonzóvá az új üzlet-
láncot?

– A Kanizsa Centrum Bevásár-
lóközpont termék- és szolgálta-
tás-választékát a változatos profi-
lú üzletek határozzák meg. Az or-
szágban már több helyen népsze-
rû INTERSPAR elsõként jelenik
meg a városban, s mint hipermar-
ket jó minõségû árucikkeket kínál
széles választékban, mérsékelt
áron. Jelenleg folynak a bérleti
tárgyalások több hazai és nemzet-
közi áruházlánccal, s szívesen fo-
gadják a helyi kereskedõket is a
bevásárlóközpontban, hiszen szí-
nes termék és szolgáltatásválasz-
tékot szeretne a beruházó nyújta-
ni. A bevásárlóközpont közelében
lévõ lakótelep, valamint a váro-
son belüli jó elhelyezkedés ala-
pozza meg azt a feltevést, hogy a
Kanizsa Centrum Bevásárlóköz-
pont minden bizonnyal számos
vásárlót fog vonzani – összegezte
befejezésül Paár Attila ügyvezetõ
igazgató.

NNoovveemmbbeerrbbeenn nnyyiittjjaa mmeegg kkaappuuiitt aa KKaanniizzssaa CCeennttrruumm BBeevváássáárrllóókköözzppoonntt

ÚÚjj bbeevváássáárrllóókköözzppoonntt NNaaggyykkaanniizzssáánn
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Zalakaros Város Jegyzõje értesíti a hatásterületeken lévõ ingatlanok tulaj-
donosait, hogy a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon a Via
Kanizsa Városüzemeltetési Kht., mint kérelmezõ hivatalom 2007. árilis 26-
án kelt határozatában a 3-342-4/2007. számon forgalomszabályozó közterü-
leti sorompóra építési engedélyt kapott. 

Az ügy tárgya: a Via Kanizsa Városüzemeltetési Kht. (8800 Nagykani-
zsa, Zrínyi u. 35.) a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon for-
galomszabályozó közterületi sorompó építési engedélyérõl értesítés.

Az eljárás lefolytatására Zalakaros Város Jegyzõjét jelölte ki a Nyugat-du-
nántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a
603/2007/H. számú végzésével. 

A tervezett létesítmény, tevékenység: A tervezett sorompó az Erzsébet tér
nyugati oldalának déli részének lehatárolása, a volt parkoló és a Külkereske-
delmi Bank bejárata déli határára kerül elhelyezésre, ezáltal csak a Polgár-
mesteri Hivatal, Ügyészség és Bíróság intézményeit tartalmazó épület megkö-
zelítését biztosító út-parkolószakasz használatát korlátozza, azok mûködési
ideje alatt. Az elhelyezésre kerülõ sorompó Nice Wil4 tipusú, 4 m-es karral. 

A hatásterület vélelmezhetõ határai: Magyar u., Király u., Báthory u. a
mellékelt térkép szerint:  

Tájékoztatás az érintettek részére: Az ügy iratai és a tervdokumentációk

megtekinthetõk Zalakaros Város Polgármesteri hivatalának mûszaki osztályán a
003. számú irodában ügyfélfogadási idõben csütörtök kivételével minden munka-
napon délelõtt 8.00-12.00 óráig, hétfõn és szerdán délután 12.30- 14.00 óra között.
Felvilágosítás kérhetõ telefonon Józsa Attila ügyintézõtõl hétfõtõl csütörtökig 8.00-
16.30 óra között, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 93/540-091 telefonszámon.

Az építési engedély határozat ellen a hatásterületen lévõ ingatlan tulajdonosok
a kifüggesztés napját követõ 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Köz-
igazgatási Hivatal Zala megyei Kirendeltségéhez címzett, de hatóságomnál be-
nyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhetnek.

Zalakaros, 2007. április 26.
A jegyzõ megbízásából: Czeglédy András,  mûszaki osztályvezetõ

Zalakaros Város jegyzõje
8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. Tel.: 93/340-100, fax: 93/340-531

Mûszaki osztály, tel.: 93/540-091 
E-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu

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, Er-

zsébet 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.
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)

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannéérrttéékkeessííttééssii aajjáánnllaattookk

173.000.000 + áfa 06.13 07.04 07.25 09.00

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 közigaz-
gatási 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. 

JJeeggyyzzõõii ppáállyyáázzaatt

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Jerausek István a 10. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart a 2007. június 11-én 17.00-18.00 között a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban, 18.30-19.30-ig a Kisfakosi Kultúrházban.

Karádi Ferenc a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselõje  foga-
dóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa
Nagykanizsa, 
június 22 – 23. 
Thúry tér

Június 22.14 óra
A THÚRY GYÖRGY HISTÓRIÁS NAPOK MEGNYITÓJA
Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter alpolgármester
Koszorúzás Thúry György szobránál

Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakképzõ Iskola

14.45 óra A KOR MAGYAR ÉS TÖRÖK HADI VISELETEI
Somogyi Gyõzõ festõmûvész kiállításának megnyitója
15 óra THÚRY GYÖRGY ÉS KORA – elõadások 
életmódról, szokásokról a korabeli Magyarországon
17 óra VIRÁG- ÉS KRÓNIKÁS ÉNEKMONDÓK VETÉLKEDÕJE

Képzõmûvészetek Háza

19.45 óra VERETES MÚLT – a város történetét bemutató 
emlékérmek, jelvények kiállítása
20 óra HISTÓRIÁS ÉNEKMONDÓK HANGVERSENYE
Kónya István lantmûvész, Joós Tamás gitármûvész, Balázs Júlia ének

Erzsébet tér (Török kút) 

Június 23. 10 óra TÖRTÉNELMI JELMEZES FELVONULÁS
Útvonal: Erzsébet tér – Fõ út – Teleki út – Rózsa utca – Thúry tér 

Thúry tér

10 – 19 óra KÉZMÛVES KIRAKODÓVÁSÁR, SOKADALOM
11 óra A TÖRTÉNELMI JELMEZES FELVONULÁS
SZEREPLÕINEK ÜNNEPÉLYES FOGADÁSA
a korhû sátornál
11 – 13 óra PÁROS VIADALOK, CSATAJELENETEK, 
RENESZÁNSZ TÁNCOKTATÁS ÉS GYALOGOS HARCI 
BEMUTATÓ 
14 – 17 óra TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK
14 – 18 óra ÉLETKÉPEK ATÖRÖK KORI MAGYARORSZÁGON
– korabeli életmód, zenei és hastánc-bemutató a korhû török sátorban
14 óra KÖZÉPKORI DIVATBEMUTATÓ
a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola diákjainak 
közremûködésével
14.30 óra VIRÁG – ÉS KRÓNIKÁS ÉNEKESEK MÛSORA
14.45 óra HASTÁNC-BEMUTATÓ
Zhafíra és Tanítványai
15 óra KÖZÉPKORI DIVATBEMUTATÓ
a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja közremûködésével
15.30 óra AZ IGRICZEK EGYÜTTES
(Pilisborosjenõ) mûsora
16.30 – 18 óra FEGYVERMUSTRA
vívótechnikai és páncéltörténeti bemutató
18 óra A TÖRÖK ZENÉT JÁTSZÓ MYZRAB ZENEKAR 
MÛSORA
19 óra A HISTÓRIÁS NAPOK
zárásaként  a résztvevõk a 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
programjához csatlakoznak

Tisztelettel hívom és várom az érdeklõdõket rendezvényeinkre: 
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója

TTrriiaannoonnrraa eemmlléékkeezzttüünnkk
A trianoni diktátum 87. évfor-

dulója alkalmából vasárnap 14.00
órától megemlékezõ ünnepséget
szervezett Nagykanizsán az Eöt-
vös térre a Nagy-Magyarország
Emlékmû Szoborbizottsága.

A program a nagykanizsai hu-
szárok bevonulásával kezdõdött,
majd a Jézus Szíve-templom
Szent Imre Kórusa a több száz
ünneplõvel együtt elénekelte a
Himnuszt. Marton István polgár-
mester köszöntõjét Jerausek Ist-
ván önkormányzati képviselõ ol-
vasta fel, ezt követõen Horváth
István, Radnóti-díjas versmondó
Döbrentei Kornél költõ Rebellis
türelem címû versét adta elõ. Az
ünnepi beszédet Dr. Papp Lajos
szívsebész professzor mondta el.
Németh Ferenc zenetanár növen-
dékei társaságában a magyar nép-

zene dallamvilágával színesítette
az ünnepség színvonalát. Kiss
Dénesnek a Trianon Társaság or-
szágos elnökének levelét Je-
rausek István olvasta fel, majd a
Béke Nagykövete,  Liszt és Ka-
zinczy-díjas Dévai Nagy Kamilla
tanítványaival a trianoni ország
csonkolásra emlékezett színvona-
las mûsorával. A szoborbizottság
elért eredményeirõl és további
feladatairól Rajnai Miklós szá-
molt be. Sabján Ferenc Minden
nap címû versét szintén Horváth
István adta elõ. A szívet és lelket
egyaránt megérintõ mûsor a Szó-
zat és a Székely Himnusz elének-
lésével ért véget. A mûsor után a
kegyeleti koszorúk elhelyezésére
került sor.

Cz.Cs.

Fogadóórát tart az Idõsügyi Tanács. 
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy június 12-én, kedden 
10 órától 12 óráig a Családsegítõ Központ  irodájában 

(Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget

várnak. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa
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A 78. Ünnepi Könyvhét nagy-
kanizsai rendezvénysorozata a
hagyományoknak megfelelõen a
Deák Ferenc téren felállított
könyvsátraknál nyitotta meg ka-
puit. Köszöntõ beszédében
Szmodics Józsefné, a Mûvelõdési
és Sportosztály vezetõje felidézte
a kezdeteket is. Miskolcon, 1927-
ben, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvkereskedõk Országos
Egyesülete közgyûlésén fogal-
mazta meg dr. Supka Géza a
könyvhét gondolatát.  Eredeti ja-
vaslata szellemében a jogutód
Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztõk Egyesülése 1929. óta
szervez hazánkban egyedülálló
módon könyvnapot, majd 1952-
ben elõször könyvhetet. A kiadók
ekkora idõzítik kiadványaik egy
részének megjelentetését, me-
lyekrõl úgynevezett könyvheti
lista segítségével lehet tájékozód-
ni. Nagykanizsán 1979. óta ren-
deznek folyamatosan könyvhetet.
A Halis István Városi Könyvtár
és a Deák-Zrínyi Könyvesház ál-
tal szervezett idei program annyi-
ban különbözik a korábbiaktól,
hogy helyi írókat, költõket mutat-

nak be. A könyvhétre megjelent
országos kiadványok szinte hiány-
talanul megtalálhatóak a könyvsá-
torban és a könyvesboltokban. –
Azt látjuk – mondta Szmodics
Józsefné –, a modern technika
egyre inkább háttérbe szorítja a
könyvet, de tudnunk kell, hogy
semmi nem pótolja azt a tudást,
azt a lehetõséget és személyes ta-
lálkozást, amit egy könyv jelent
az olvasó számára.

Bízik benne, hogy Stefan
Zweig osztrák író sorai igazak.
Egyetlen energiaforrás sem bocsát
ki annyi fényt, amennyit néha egy
kis kötet sugározni tud magából,
és az elektromos áramnak soha
nem lesz annyi energiája, ameny-
nyi elektromosság az írott szóba
belefér. Különbözõ olvasási kuta-
tások kerültek napvilágra, amirõl
el kell mondani, a magyarok még
mindig többet olvasnak, mint az
európai átlag. Ez biztató, hiszen
gyakran halljuk, a gyermekeink
nem tudnak olvasni! Hibáztatjuk a
szülõt, a pedagógust, az írókat, a
kiadókat, de nem kell felelõst ke-
resni, mert mindannyian felelõsek
vagyunk ezért. Az ilyen alkalmak

is lehetõséget adnak arra, hogy a
fiatalok megszeressék a könyve-
ket. A megnyitót követõen a
könyvsátorban Bakonyi István,
Büki Pálné, Dezsõ Ferenc, Mészá-
ros József, Pék Pál, Polgár József,
Szabadi Tibor és Szoliva János
dedikált. A Halis István Városi
Könyvtárban bemutatták Bakonyi
István kritikus, irodalomtörténész,
A dolgok arca – Arcképvázlat Pék
Pálról címû kismonográfiáját.
Laudációt Balogh László, az
OKISB elnöke mondott. Ezzel
egy idõben ismerkedhetett meg a
közönség Stáció címmel Pék Pál
megzenésített verseket tartalmazó
CD-albumával. Közremûködött
Hochrein Judit, Kardos End-
re(Bozi) és Lukács Sándor. Más-
nap a keszthelyi író, Kara Kocsis
Gabriella: Pipitérország címû re-
gényét mutatták be szintén a
könyvtárban. Hétfõn Mészáros
József: a nagykanizsai Nagy-
Magyarország-emlékmû címû do-
kumentum-kötetével, majd Polgár
József: Életinduló címû regényé-
nek bemutatójával folytatódott a
könyvhét. A fiatal tehetségek írá-
sai pedig a Kanizsai Antológia 5.
kötetében olvashatók. 

Bakonyi Erzsébet

A trianoni diktátum alkalmából
rendezett ünnepségen Dévai Nagy
Kamilla gitáros-énekes, három ta-
nítványával könnyekig megható
elõadást tartott az ország meg-
csonkolására emlékezõ nézõsereg
elõtt. A Liszt és Kazinczy díjas,
valamint Bartók Béla-emlékdíjas
mûvésznõt a megemlékezõ ko-
szorúzás után kérdeztük.

– Elõször vesz részt a váro-
sunkban megrendezett trianoni
megemlékezésen. Hogyan fogad-
ta a meghívást?

– Kitörõ örömmel, mert Ma-
gyarországon alig van olyan hely,
ahol valamilyen nemzeti ünnep
kapcsán ne lettem volna. Koráb-
ban már jártam Nagykanizsán,
igaz az utóbbi években ritkábban.
Ennek oka abban rejlik, hogy
szinte minden idõmet a Krónikás
Zenede ügyei foglalják le. Sok
növendékem van, akik zömében a
határon túlról érkeztek, és én va-
gyok a zenei édesanyjuk, az
egyetlen ember, aki igazán törõ-

dik velük. A kenyértõl a tanulásig
minden az én gondom.

– Mit jelent Önnek Trianon?
– Nekem személy szerint nagyon

sokat. Még úgy is, ha életkoromból
adódóan, akkor még nem éltem.
2004. december 5-én olyan döntést
kaptunk a diákjaimmal, mely szinte
a trianoni sebnél is jobban fájt.
Mindaddig úgy gondoltuk, a tria-
noni sebet nem múlhatja felül sem-
mi. Olyan keserves fordulópontnak
és olyan hihetetlen történelmi igaz-
ságtalanságnak tartom a történte-
ket, hogyha rágondolok elszorul a
torkom. Azt érzem, engem személy
szerint is szétdaraboltak. Levágták
a kezemet, lábamat és, hogy kín-
lódjak, meghagyták a fejemet.
Azért, hogy tudjak mindenrõl. Er-
délybõl származom, ott is, a Felvi-
déken, sõt Kárpátalján is otthon
vagyok. Mindenhol ízes magyar-
sággal köszönnek rám. Én éppen
ezért egynek érzem az egész ma-
gyar testet és népek Krisztusának
érzem Magyarországot.

– Az Ön által alapított Króni-
kás Zenedérõl, már esett szó. Úgy
tudom a világon egyedül álló in-
tézményrõl beszélünk. Honnan
származik az alapítás ötlete?

– 1996. január 22-én a Ma-
gyar Kultúra Napján én az Úr
vendége voltam két napra. Majd-
nem halálos autóbalesetet szen-
vedtem. Két napig lehettem a
fényben. Utána nyaktól lefelé
megbénultam, és nagyon sok erõ-
re volt szükségem, hogy ebbõl ki-
lábaljak. Elõször csak meghalni
akartam, mert tehernek éreztem
magam. Aztán egy hónap múlva
kiderült, a gitárom a balesetet
teljes épségben átvészelte. Ez
adott erõt, mondván köszönöm
Uram, nekem kötelességem a gi-
táromhoz hozzá gyógyulnom. A
hangszerem végezné a dolgát, én
meg eltûnök mellõle? Ezt nem le-
het! Az Úr megengedte, hogy
majdnem teljesen helyre jöjjek.
Ott a fehér szobában elkezdtem
gondolkodni, ha az ember egy
pillanat alatt át tud menni a más-
létbe, akkor gondolkodni kell ar-
ról, hogyan is lesz tovább. Akkor
nem arról van szó, hogy azért
tértem magamhoz, hogy menjek
tovább, és  énekeljek megint. Az
én szót felejtsem el! Legyen ez
egy szolgálat, amit mindig is sze-
rettem volna. Átadni mindent,
amit sok évtized alatt megtanul-
tam. Akkor fogalmazódott meg a
fejemben, hogy nem nekem kell
tovább menni, hanem át kell adni
ezt a tudást a fiataloknak. Így
megkerestem a tanárokat és meg-
alakítottuk a Krónikás Zenedét.
Tizenegy éve mûködünk minden-
féle állami támogatás nélkül.
Sokszor éhezve, sokszor kivert
kutyaként, lerománozva, leszlo-
vákozva, leszerbezve, de végez-
zük a dolgunkat, így, ahogy most
itt is hallhatták. A legnagyobb
problémánk, helytelen magyar-
sággal mondva, hogy június 30-
ával ki vagyunk lakoltatva. Még
nem tudom hova megyünk. Az is-
kola természetesen megmarad,
ha máshol nem a szabadban. Van
egy icipici lakásom, egyik órát a
konyhában, a másikat a fürdõ-
szobában.

– Meg szabad kérdezni mi a ki-
lakoltatás oka?

– Nem tudtuk fizetni a fûtés és
a villanyszámlát. Mibõl, amikor
nulla forintról indulunk minden
hónapban. Más iskolákban gyer-
mekenként ötszázezer forint a
normatíva. Ennek ellenére ilyen
körülmények között is tucatnyi
lemezt készítettünk úgy, hogy a
stúdiómunka árát úgy éheztük
össze. Korgott a gyomrunk, ami-
kor a felvételeket készítettük, be-
lehallatszott a mikrofonba. 

– A lemezek mellett megjelent
egy verses kötete, ha jól tudom ez
is abban az úgynevezett nehéz,
mélyrepüléses, vagy inkább újjá-
születéses idõszakban íródott.

– Sokan mondták rám, hogy az
Énekes Fõnixmadár, mivel olyan
sokszor tértem már vissza a halál-
ból. Betegségeim és balesetem mi-
att sokszor álltam már a fényben,
többször voltam vendég az Úrnál,
és minden alkalommal megerõsöd-
ve kerültem ki. Ez nem mélyrepü-
lés, hanem minden alkalom egy
feltámadás, egy újabb magasabb
szintû élet. Amikor az ember még
jobban külön tudja választani az
ocsút és a búzát, az igazi értékeket.

– A versbe fogalmazott gondo-
latok e felismerés tükrében szü-
lettek?

– Nagy részben igen. Elõször
még egy tiltakozás volt, hogy nem
akarok élni, aztán egy verses val-
lomás, miszerint megértettem
Uram, Te engem itt akarsz tartani
a földön. Aztán hittevése annak,
hogy egy népnek a leánya va-
gyok, és én ezt a népet nagyon
szeretem, ide, a Kárpát-medencé-
be tartozom. Nem a mostani Ma-
gyarország területéhez, hanem a
tizenötmilliós nemzethez. Az én
lelkem nincs szétszabdalva.

Czene Csaba
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DDéévvaaii NNaaggyy KKaammiillllaa::
AAzz éénn lleellkkeemm nniinnccss sszzééttsszzaabbddaallvvaa

Trianonról Babicsné Bertha
Évát, a Polgári Kanizsáért Ala-
pítvány szóvivõjét  faggattuk:

– A leghûségesebb városból
származok. Igen, soproni lány
vagyok, ott tanult erdészmérnök
férjemmel kerültem ide. Amivel
szülõvárosom ezt a címet kiérde-
melte, hogy nagyszüleim nemzedé-
ke az Ausztriához tartozás helyett
– mint kedves íróm, Somogyváry
Gyula fogalmazott „És mégis
élünk” címû regényében – a kál-
váriás magyar sorsot választot-
ta. 1921. augusztus 28-án a tör-
ténelmi határt több helyen oszt-
rák csendõralakulatok lépték át.
Ágfalvánál azonban 120 ember
meglepetésszerû puskatûzzel
visszavetette õket. Ez volt az elsõ
ágfalvi összecsapás. Kezdetét
vette a másfél hónapig tartó nyu-
gat-magyarországi fegyveres fel-
kelés. Ez kényszerítette ki decem-
berre a népszavazást, egyedüli-
ként rést ütve Trianonon.

„És mmégis
élünk”

– Mint annyi más, ez is tabu-
téma a XX. századi magyar tör-
ténelemben, a nyugat-magyar-
országi felkelés is az agyonhall-
gatás áldozata lett.

– De nem a mi családunkban.
Mindkét nagyapám beszélt róla
nekünk. Én is továbbadtam há-
rom gyerekemnek, mi az, amire
büszkék lehetünk. A soproni
egyetemisták – akiknek elõdei
szintén részt vettek a harcokban
– mindig is megemlékeztek
ezekrõl az eseményekrõl. 

– Tudhatunk-e róla, hogy kik
is voltak a felkelõk? 

– Az úgynevezett Rongyos gár-
dában – így hívták magukat, de
szó szerint azok voltak – ott küz-
döttek a soproni fõiskolások és di-
ákok, a magyaróvári gazdászok,
a pesti mûegyetemisták, az Alföld,
a Felvidék és Erdély magyarjai,
frontot megjárt tisztek és katonák.

– Elsõ ágfalvi összecsapást
mondott. Volt második is?

– Igen, 1921. szeptember 8-án
az osztrákok el akarták foglalni
a városi vízmû kútjait, hogy Sop-
ront megadásra kényszerítsék. A
magyar felkelõk azonban meg-

elõzték õket. Csak a beavatottak
tudták, hogy a magyar csendõr-
zászlóaljtól fognak fegyvert kap-
ni a hajnali vállalkozáshoz. S a
túlerõben lévõ osztrákokat a ki-
csiny sereg végleg megállította.
A másfél hónap alatt huszonöten
a legdrágábbat, életüket áldoz-
ták azért, hogy Sopron és kör-
nyéke – 257 km2 – magyar ma-
radhasson.

– Mi az, ami legjobban megfo-
gott ebben a történetben?

– Az, hogy mintha nem is 86
éves lenne. Ma is ugyanezek a
kérdések foglalkoztatnak minket:
szerethetjük-e a hazánkat általá-
nosságban? Kivonhatjuk-e ma-
gunkat: úgysem rajtam múlik!
Netán 120 ember is csodát tehet? 

– Nagykanizsán, a trianoni
megemlékezéseken minden évben
részt vesznek soproni hagyomány-
õrzõk, csendõr egyenruhában.

– Ha már a Rongyos gárda
hõseit nem jeleníthetjük így meg,
méltó, hogy az õket segítõ Osten-
burg-Moravek Gyula õrnagy
csendõreire hálával gondoljunk.
Sopronban szeretik õket…
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A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, az Európai Unió Roma If-
júságáért Egyesület, valamint a Ro-
ma Nõk Országos Szervezete gyer-
meknapra várta a családokat. Mint a
korábbi években, idén is a Csónaká-
zó-tónál lévõ Hét Bükkfa forráshoz
szólt a meghívás, az esõ azonban
közbeszólt, így a gyermeknap a
Bogdán János Cigány Kisebbségi

Közösségi Házban folytatódott.
Számtalan játék, sport- és ügyességi
vetélkedõ, arcfestés, kulturális prog-
ram, a határõrség fegyverbemutatója
és a rendõrség akciócsoportja szóra-
koztatta a gyermeknap közönségét,
addig voltak, akik roma ételkülönle-
gességeket fõztek bográcsban.

B.Zs.

Fergeteges ggyermeknap

Megjelent a Kanizsai Antoló-
gia 5. kötete. A város önkormány-
zata támogatásával napvilágot lá-
tott kiadványt az Ünnepi Könyv-
hét elõestéjén mutatták be a Halis
István Városi Könyvtárban. Az an-
tológiát idén az önkormányzat fel-
kérésére új szerkesztõbizottság ál-
lította össze Lehota M. János esz-
téta, felelõs szerkesztõ irányításá-
val. A megjelenteket Balogh Lász-
ló, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság elnöke köszön-
tötte, majd Lehota M. János bemu-
tatta a kulturális kiadványt. Foly-
tatni kívánja a dr. Horváth György
által elkezdett hagyományt, de né-
mi újítást is beleplántált. A Burkus
József festõmûvész három illuszt-
rációját tartalmazó kötet az Arskép
alcímet kapta, fotók nem szerepel-
nek benne, mert véleménye szerint
a kép elviszi, behatárolja gondol-
kodásunkat és megtöri az egysé-
get. A jövõben õ kíván felkeresni
szerzõket, fontosnak tartja a fiatal
generáció megjelentetését, szeret-
né, ha a Nagykanizsáról elszárma-
zott egyetemisták írásai, tanulmá-
nyai is nyilvánosságot kapnának,
hiszen a város eme gesztusa meg-
határozó élményt jelenthet szá-
mukra. Erre már találunk is az an-
tológiában példát a Budapesten élõ
Farkas Attila Erik személyében.
Az esten a Tungsram-Hevesi
Versmondókör tagjai mûködtek
közre. 

Ökoiskola a Kõrösi. A Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola a
2006-2009. közötti idõszakra el-
nyerte az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium és a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium által kiírt
Ökoiskola-címet. Az ezt tanúsító
oklevelet az intézmény képviselõjé-
nek ünnepélyes keretek között ad-
ták át az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium, valamint a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium
képviselõi június 1-jén Budapesten,
a Városmajori Gimnáziumban. 

Simon M. Veronika fest-
ménysorozatai. Simon M. Vero-
nika Munkácsy- és Krúdy emlék-
érmes festõmûvész festményso-
rozataiból láthatnak kiállítást az
érdeklõdõk a Halis István Városi
Könyvtárban. A tárlatot Lovag
Kanizsa József nyitotta meg. A
portrékat, csendéleteket, életké-
peket tartalmazó kiállítás anyaga
a hónap közepéig tekinthetõ meg.
A Krúdy Kör nevében a megnyi-
tó ünnepségen adták át a könyv-
tár számára a Simon M Veronika
által festett Halis István portrét.
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