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KanizsaAzt a központi akaratot, hogy
a kistérségek együttmûködje-
nek bizonyos ellátásokban,
többféleképpen ítéli meg a ma-
gyar társadalom, de a kistérségi
könyvtári ellátásra szánt összeg
a lehetõ leghatékonyabban ki-
használható, és a kor színvona-
lának megfelelõ szolgáltatás ala-
kítható ki belõle. 

A Halis István Városi Könyvtár
vezetése egynapos kirándulás kereté-
ben kívánta bemutatni mindezt azok-
nak, akik közvetlenül vagy közvetet-
ten naponta részt vesznek a munká-
ban. A könyvtárosok azokat a telepü-
léseket keresték fel a hivatal, a sajtó,
a kistérség képviselõivel, amelyek
idén márciusban csatlakoztak a moz-
gókönyvtári ellátáshoz. Miközben a
társaság a Kanizsa környéki falvak
szépségében gyönyörködött, Bognár
Csilla és Perényi Ildikó könyvtáros-
ok a települések történetérõl, jelené-
rõl, nevezetességérõl, a könyvtár-
használat tapasztalatairól adtak tájé-
koztatást. Buszozás közben a moz-
gókönyvtári ellátás lényegérõl kér-
deztük a Halis István Városi Könyv-
tár igazgatóját, Czupi Gyulát.

– A könyvtár nemcsak a
www.nagykar.hu üzemeltetésével lát
el mozgókönyvtári feladatokat, ha-
nem ellátórendszert is mûködtet
(mozgókönyvtári ellátási forma), és
bevezetett egy új szolgáltatást is, a
“teljes könyvtárellátási szolgálta-
tás”-t. Ezt azok a könyvtárak igé-
nyelhetik, amelyek nem tartanak
fenn nyilvános könyvtárat, hanem
könyvtári szolgáltatás megrendelé-
sével látják el településük könyvtári
feladatait, és erre a kistérség a moz-
gókönyvtári normatívát igényli utá-
nuk. A nagykanizsai kistérségben
2006-ban nyolc, többnyire nagyon
kis létszámú település élt ezzel a le-
hetõséggel. E településekkel a meg-
rendelt könyvtári szolgáltatás tartal-
mát együttmûködési megállapodás
rögzíti. A könyvtárak heti nyitvatar-
tási idejének egy részében (legkeve-
sebb heti két órában) van jelen a
“teljes könyvtárellátási szolgálta-
tás” a településen. A nyitvatartási
idõben minden településen a helyi
segítõ gondoskodik a szükséges
technikai körülményekrõl, nyitásról,
fûtésrõl, világításról stb. A nyitva-
tartási idõk kölcsönös megállapodás
alapján, a település igényeinek
messzemenõ figyelembevételével
alakultak ki. Az ellátás hatékonysá-
gát mutatja, hogy a nyolc települé-
sen 2006-ban 11 920 könyv, video-
kazetta, CD-ROM, DVD és 3680 fo-
lyóiratpéldány, azaz 15 600 friss do-

kumentum fordult meg kínálatként.
A folyóiratok nem voltak kölcsönöz-
hetõk, a többinek viszont a felét köl-
csönözték is. A rendszeres nyitva tar-
tás, az olvasók gyakori könyvtár-
használata valóságos közösségszer-
vezõ hellyé vált. A kistérségi könyv-
tári ellátásnak ez az új, intenzív szol-
gáltatási formája új feladatokat is
ad a könyvtárosoknak a hagyomá-
nyos teendõk (szerzeményezés, nyil-
vántartás, szállítás) mellé. 

– Mit tartanak a kistérségi
könyvtári ellátás nagykanizsai kí-
sérlete legfõbb eredményének?

– Azt, hogy a kistelepülés könyv-
tárhasználója a lakóhelyén veheti
igénybe a kor színvonalának meg-
felelõ összes könyvtári szolgálta-
tást. Reméljük és törekvéseinkbõl
is látható, hogy Nagykanizsa kis-
térségének vezetõi és a szolgáltató
könyvtár vezetése elsõsorban a
kistérség igényeihez igazodva ha-
tározzák meg a könyvtári ellátás
módját, feladatait. Nem csupán
egy jelenkori könyvtári ellátást
szeretnénk megvalósítani, hanem a
kistérség informálódási, kommuni-
kációs, közösségszervezési, identi-
tásépítési tevékenységének olyan
sokrétû formáját akarjuk létrehoz-
ni, amelynek helye és kerete, így
legfontosabb intézménye a könyv-
tár. 2005-2006-ban nyolc telepü-
lést láttunk el kétezer fõvel. Idén öt
település, 1700 fõvel csatlakozott a
mozgókönyvtári ellátáshoz. A 180
lakosú Kisrécsén, a 270 lakosú
Kerecsenyben, a 259 fõ lakosú
Kilimánban, a 320 fõ lakosú
Pötrétén és a 480-as lélekszámú
Pölöskefõn márciustól folyik a köl-
csönzés. A mozgókönyvtári ellátás-
ban Kanizsáról nyolc könyvtáros
vesz részt hetente. Ezen kívül még
harminc településre negyedéven-
ként szállítunk ki könyvet. 

A könyvtárosok népes csoportját
Kisrécsén Tóth Lucia polgármes-
ter, Kerecsenyben Réti Alfréd, Kili-
mánban Bársony Károly, Pötrétén
Cseke László Zoltán, Pölöskefõn
Dominkó Ottó László polgármeste-
rek barátsággal fogadták. A prog-
ram avatással zárult Pölöskefõn,
ahol a település lakóinak jelenlété-
ben szimbolikusan használatba ad-
ták a polgármesteri hivatal épüle-
tében kialakított új könyvtártermet.
A kistérségi mozgókönyvtári nor-
matívából itt alakítottak ki elõször

új könyvtártermet. A könyvtár je-
lentõségérõl Polai György, a Nagy-
kanizsai Kistérségi Többcélú Tár-
sulás munkaszervezetének vezetõje
megjegyezte, a könyvtár húzóerõt
jelent a települések összefogását il-
letõen. A mai világban az informá-
cióhoz jutás és az internet lehetõsé-
gének maximális kihasználása min-
denkinek egyaránt fontos. Ezt a célt
sikeresen csak a könyvtárral közö-
sen tudják megvalósítani. 

Bakonyi Erzsébet
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– Azok, akik 1956 után a hóhé-
rok kezét irányították, ma is át
akarják írni a történelmet, s ha
nem figyelünk, meg is teszik –
mondta Cseresnyés Péter, a Fi-

desz-KDNP országgyûlési képvi-
selõje múlt pénteki, a Nagy Imre
volt miniszterelnök és mártírtár-
sai emlékére az ’56-os Emlék-
kertben rendezett ünnepségen.   

Kóré Péter, a szervezõ Nagyka-
nizsai Polgári Egyesület elnöke,
valamint az ünnepség másik szer-
vezõje, a Magyarok Világszövetsé-
ge helyi szervezetének elnöke, Raj-
nai Miklós köszöntõje után Cseres-
nyés Péter lépett a mikrofonhoz.
Hangsúlyozta, nem szabad elfelej-
tenünk a magyar történelem eme
rövid, de annál sötétebb korszakát,
s nem szabad hagyni, hogy feledés-
be merüljön Nagy Imre és mártír-
társai, illetve a többi, sok-sok áldo-
zat neve, akik egy tisztább világért,
a szabadságért haltak meg.

– Nagy Imre és társai néhány
éves kommunista tobzódás, ha-
zugságözön után vissza akartak
térni egy normális élethez –
hangsúlyozta. – Élni akartak,
nem nyomorogni, ki akarták mon-
dani, amit gondoltak, nem akar-
ták magukba fojtani, nem akartak
félni a kimondott igazság követ-
kezményeitõl. Mert a kommunista
tobzódás éveiben a félelem igaz-
gatta az emberek életét. A szovjet
rendszer bérencei hazudtak, s aki
nem hitte a hazugságot, azt ellen-
ségnek kiáltották ki. Ezért szen-

HHaa nneemm ffiiggyyeellüünnkk,, 
mmaa iiss bbeeccssaappnnaakk mmiinnkkeett

A város vezetése nevében Marton István polgármester
és Cseresnyés Péter alpolgármester helyezte el az emlékezés virágait

vedtek sokan börtönökben, ezért
haltak sokan értelmetlen halált.
Ettõl a hazug, Orwell-i világtól
akartak megszabadulni az embe-
rek, ezért mentek az utcára, ezért
ragadtak fegyvert a hazudozók és
a hazug rendszer ellen.

Cseresnyés Péter párhuzamot
vont az akkori események és napja-
ink történései között, s azt mondta,
azok, akik a hóhérok kezét irányí-
tották, s a forradalom leverése után
elhitették az emberekkel, hogy
minden rossz az õ érdekükben tör-
ténik, ma is át akarják írni a törté-
nelmet, s ha nem figyelünk, meg is
teszik – példaként Gyurcsány Fe-
renc átírt õszödi beszédét említette. 

Végül az ünnepség zárásaként a
megemlékezõk elhelyezték virá-
gaikat az ’56-os emlékmûnél. 

Horváth Attila  

– Példátlan és igazságtalan tá-
madást szenvedtünk el a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács kormánypárti delegáltjai-
tól – jelentette ki hétfõi sajtótájé-
koztatóján Marton István polgár-
mester, Baracskai József, Góra
Balázs és Rácz József három nap-
pal korábbi, pénteki sajtótájékoz-
tatóján elhangzottakra reagálva.

Emlékezetes, a három kor-
mánypárti delegált kritikával il-
lette Nagykanizsa pályázati akti-
vitását, s a város vezetését kár-
hoztatta. 

Marton István leginkább Ba-
racskai József állításait sérelmez-
te, s mint mondta, az MSZP me-
gyei elnöke ezzel a méltánytalan
támadással nála elveszítette a
szüzességét, amikor azt mondta,
számára teljesen érthetetlen és

dühítõ, hogy a város vezetése
nem nyújtott be pályázatot a
nagyvárosok fõtér-rehabilitációs
programjára. Mint mondta, tíz
százalékos önrésszel milliárdos
projekteket lehet véghez vinni, s
az Erzsébet tér is újjászülethetne
ez által. Baracskai azt is állította,
a Tanácsnál csak olyan pályáza-
tok vannak, amelyeket még az
elõzõ városvezetés készített el.
Marton István szerint ez hatalmas
hazugság, hiszen a ma futó, vagy
tervezett projekteket a kilencve-
nes évek közepén gondolták ki, s
napjainkban újabbakat már nem-
igen lehet felvetni. A város elsõ
embere szerint a különbség csak
abban ragadható meg, hogy az
éppen aktuális önkormányzatok
hová helyezték a hangsúlyokat. 

Marton István azt is megállapí-

totta, hogy Baracskai József má-
sik kijelentése sem állja meg a
helyét, amikor azt mondta, hogy
a nagykanizsai önkormányzat pá-
lyázati passzivitása a többi város
vezetését is felülmúlja. Annál is
inkább, mert két tanácsüléssel ko-
rábban még kiemelkedõ aktivitá-
sunkat dicsérték a kormányoldali
politikusok.  

A város elsõ embere rámuta-
tott, hogy a közgyûlés által elfo-
gadott stratégia huszonhét projek-
tet nevesít, amelyeknek megvaló-
sulására sajnos, kicsi az esély,
ugyanis az elkövetkezendõ hét
évben csupán tizenegy milliárd
forint jut az öt dunántúli megyei
jogú város fejlesztéseire. Ez azt
jelenti, hogy Nagykanizsa maxi-
mum egymilliárd forint körüli tá-
mogatást kaphat, miközben a be-

nyújtott projektek összértéke
meghaladja a hatvan-hetvenmil-
lió forintot. Marton István kije-
lentette, éppen ezért senki ne vár-
jon csodát, fõleg nem egy olyan
elhibázott pályázati rendszerben,
amely nagyon sok munkát köve-
tel a pályázóktól, de nagyon ke-
vés támogatást ad.

A város elsõ embere azt sem ér-
ti, hogy Baracskai József mirõl
beszél, amikor azt mondja, hogy
Nagykanizsa kapott még egy le-
hetõséget, amikor csak a június
tizenharmadikai tanácsülésen
döntöttek arról, hogy 2007. szep-
temberig kell benyújtani a város-
központi területek, leromlott vá-
rosrészek felújításának támogatási
igényeit. Véleménye szerint nem
maradtunk le semmirõl, ugyanis
még nem áll rendelkezésre a rész-
letes, a pályázat eljárásrendjére
vonatkozó szabályozás sem. 

(folytatás a 2. oldalon)

PPééllddááttllaann ééss iiggaazzssáággttaallaann

A Magyarországi Szociáldemok-
rata Párt Nagykanizsai Szervezete
hétfõn rövid megemlékezést tartott,
majd az '56-os emlékmûnél néhány
szál vörös rózsával hajtottak fejet
az egykori miniszterelnök, és már-
tírtársai elõtt. Papp Ferenc, a szer-
vezet alelnöke köszöntötte az ün-
nepség résztvevõit, és beszélt Nagy
Imre elvei melletti bátor kiállásá-
ról. Az ünnepség végén Bogár
Ferenc megyei elnök, Móritz
István városi elnök, Papp Ferenc-
cel közösen, helyezték el virágaikat
az '56-os emlékmûnél. 
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Diákolimpián 
jártak

Szegedi
sikerek

(folytatás a címoldalról)
A polgármester azt is elmond-

ta, hogy 2006. októbere és 2007.
júniusa között kilenc nagyobb pá-
lyázatot készített elõ a város,
aminek több, mint egyharmadát
forráshiány miatt utasította el a
pályázat kiírója. Ezek közé tarto-
zik a kerékpárút-építésre beadott
pályázat, a negyvenmilliót meg-
haladó, az Erzsébet tér 14-15, az-
az a volt nyomdaépület felújításá-
ra benyújtott anyag és a védõnõi
központ akadálymentesítésére
vonatkozó közel nyolcmilliós
program, valamint a HSMK re-
konstrukciójához kapcsolódóan
benyújtott, forrás-kiegészítést
célzó pályázat. 

H.A.  

KKööddddéé vváálltt aa SSiillóóppaarrkkiinngg
Szõrén-szálán eltûnt az Er-

zsébet téri mélygarázsok építé-
sét megkezdõ Silóparking Hun-
gary Zrt., miközben a városve-
zetés már újabb befektetõkkel
tárgyal.

Sajnos úgy tûnik, bõven „meg-
éri” a dödöllefesztivált az Erzsé-
bet tér egyik oldalát elcsúfító pa-
lánk, amit még a Silóparking
Hungary Zrt. állított fel, hogy a
kiásott két gödröt eltakarja az il-
letéktelen, kíváncsi tekintetek
elõl. Hogy nem a munkát rejte-
gették, az azonban biztos, mert
ilyen nem sok folyt a területen. 

Nos, úgy tûnik, a Silóparking
itt hagyott csapot-papot, ahogy
mondani szokták, eltûnt, mint
szürke szamár a ködben. Egyelõ-
re a céggel kötött kivitelezési
szerzõdést még nem bontotta fel
az önkormányzat, s úgy látszik,

egyre kevesebb a remény arra is,
hogy a közterület használatáért fi-
zetendõ díjat behajtsák a vállal-
kozáson, annak ugyanis egyetlen
képviselõjét sem érték el a pol-
gármesteri hivatal munkatársai.
Azonban nem csak õk keresik a
vállalkozás képviselõit, illetve
vezetõjét, dr. Kõrösfalvi Ilonát,
hanem többek között a Silópark-
ing volt kommunikációs vezetõje,
Burik István is, aki munkaügyi
perben kíván hozzájutni munka-
béréhez. A minap megtartott tár-
gyaláson azonban senki nem je-
lent meg a cég részérõl, így a bíró
kénytelen volt a tárgyalást elna-
polni. Az egykori kommunikációs
vezetõtõl úgy tudjuk, bizonyos
hatóságok is keresik dr. Kõrösfal-
vi Ilonát – azonban õk sem talál-
ják, Burik István szerint elképzel-
hetõ, hogy már nem is tartózko-
dik az országban, ugyanis a vál-

lalkozás budapesti központjában
sincs már senki.

Száz szónak is egy a vége,
most már szinte bizonyos, hogy
ez a beruházás sem íródik be
aranyszínû betûkkel a város törté-
nelemkönyvébe. 

Eközben a város vezetése
újabb befektetõkkel tárgyal, de
Marton István polgármester la-
punk érdeklõdésére azt mondta,
még nem kíván elkiabálni sem-
mit, ugyanis egyelõre csak írásos
árajánlatot kértek a svájci-koreai
cég magyarországi leányvállala-
tától. Azt azonban leszögezte,
nem híve a két Erzsébet téri gö-
dör betemetésének, mindenkép-
pen azt szeretné, ha a beruházás
megvalósulna. Reményei szerint
a nyár végére már konkrétumok
is születhetnek az ügyben.

Horváth Attila

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
„Uram, nem csodákért és

látomásokért fohászkodom,
csak erõt kérek a hétköznap-
okhoz. Ne azt add nekem,
amit kívánok, hanem azt ami-
re szükségem van” Saint-Exu-
pery gondolatainak tolmácso-
lásával nyitotta meg Hidvégi
Györgyné tanárnõ a Batthyány
Lajos gimnázium szokásos év
végi hálaadását, a meghitt
együttlét, az elcsöndesedés
nyári pihenõ elõtti pillanatait.
Te Deum (hálaadás) jellegû,
zenés irodalmi mûsorral bú-
csúztatta kiváló tanárok és di-
ákok szereplésével a tanévet
immár tizennegyedik éve az
intézmény. A Felsõvárosi
templomban rendezett ünnep-
ség meghittséget, nyugalmat
adott a tanévzáráshoz és a
majdani reményteljes tovább-
lépéshez, a tanévkezdéshez.
Bár nem volt kötelezõ a meg-
jelenés, az ezeregyszáz fõs ta-
nulólétszámú intézmény hall-
gatósága megtöltötte a temp-
lomot. A mûsor végén az
idõnként cserfes gyereksereg
elcsendesedve, ünnepélyes
hangulatban vonult át a gim-
názium udvarába, az amúgy
vidámságról szóló tanévzáró
ünnepségre. 

B.E.

TTee DDeeuumm
HHaannggvveerrsseennnnyyeell
bbúúccssúúzzttaakk 
aa ttaannéévvttõõll

A sakkozóknál nincs megállás, s
a felnõtt csapat bajnoki címe után is
szállítják a jobbnál-jobb eredmé-
nyeket. Szegedrõl például két elsõ
helyet is sikerült haza hozniuk, az
egyiket a Mitropa Kupáról, a mási-
kat a Korcsoportos Rapid Sakkbaj-
nokságról. Az elsõként említett ver-
sengés lényege, hogy nõi csapatok
mérkõznek, s ebben az összevetés-
ben Magyarország gyõzött, mely-
nek tagja volt Vajda Szidónia, az
Aquaprofit N. Tungsram SK sakko-
zója. Az ifjúságiak mezõnyében pe-
dig a Tisza partján az Aquaprofit
Nagykanizsa alsó tagozatos együt-
tese végzett az elsõ helyen, melynek
tagjai Gál Gábor, Haszon Kamilla,
Horváth Gábor és Zsirai Péter vol-
tak. A négyszáz fõs mezõnyben kor-
csoportjában Zsirai Péter a 2-4.,
Haszon Kamilla 3-5., Nyizsnyik
Bence pedig a 3-6. helyen végzett.

P.L.

Az NTE 1866 MÁV Judo Szak-
osztályának hat reménysége A-B-C
korcsoportban Miskolcon vett részt
a több mint kétszázötven fõs diák-
olimpia küzdelmein. A C-csoport-
ban (10 évesek) Huszár Martin 33
kg-ban a második helyen végzett,
hasonlóan a B-sek (11 évesek) me-
zõnyében a +60 kg-ban induló
Lukovits Balázshoz. Orsós György
29 kg-ban a 11 éveseknél harmadik-
ként zárt. Az A-csoportban (12 éve-
sek) sem maradtak érem nélkül a
kanizsaiak, hiszen Csonka Richárd
38 kg-ban ezüstérmet szerzett.

P.L.

Szép környezet, gyönyörû álla-
tok, szikrázó napsütés, változatos
akadályok… Az elmúlt évi kiha-
gyás után idén ismét megrendez-
ték a hagyományosnak azért már
mindenképp tekinthetõ nemzet-
közi és országos lovastusa, va-
gyis military versenyt a Csónaká-
zó-tónál. Hagyományost írtunk,
hiszen tizenkét éve rendezték
meg elõször, s hatodik esztendeje
a nemzetközi titulust is magán vi-
selheti a nagyszabású lovas se-
regszemle.

Az idei versenyre, mint a szer-
vezõk nevezési listái alapján kide-

rült, száztízen adták le indulási
szándékukat, s hozták el paripái-
kat nem csupán belföldrõl, de
Ausztriából és Németországból is.
Az elsõ szám a díjlovaglás volt,
ahol már sok minden eldõlt az
egyes kategóriákban, hiszen egy
jó kezdet a lovastusában is fél si-
kerrel ér fel. Az más kérdés, hogy
a két következõben, vagyis a te-
replovaglásban és a díjugratásban
is jó eredményt kell elérni a végsõ
sikerhez, s errõl a gyõztesek tud-
nának csak igazán mesélni.

S ha már a tereplovaglást emlí-
tettük, Giulio Pocci, a nemzetközi
szövetség, vagyis a FEI technikai
delegátusának vezetõje nem hiába
emelte ki, nagyon fontos tapaszta-
lat volt, hogy a második „tusá-
ban” egyetlen ló és lovasa sem
bukott és sérült meg, s ez legfõ-
képp a pályákat megfelelõ álla-
potba hozók érdeme (is). (Mai
kissé anyagias világunkban azt
sem árt tudatosítani, hogy az álla-
tok bizony a középkategóriás au-
tók árfekvését is simán verik…)
Egyébiránt volt mit átfésülni, hi-
szen a terepen meglátszott annak
nyoma, hogy kimaradt a tavalyi
esztendõben a pálya lovas „kikép-

zése”. Ez az elõkészítéskor érthe-
tõen kis aggodalommal töltötte el
az amúgy római illetõségû és gró-
fi család leszármazottjaként is
számon tartott olasz elöljárót, de
végül galibát semmi nem okozott.

Külön kellett végül számolni a
hõség erejével, mert bizony az
egy és két csillagos versenyen az
sem jelentett kis akadályt az in-
dulók számára. A nézõk számára
az égi áldás sugárzó hatása az
utolsó napon tartott addig, míg a
lovasok fel nem sorakoztak az
utolsó szám indulásánál, vagyis a
díjugratás rajtjánál. Nem hiába ez
a leglátványosabb szám, hiszen
kis területen látványos „szökellé-
sekkel” esztétikailag sem elha-
nyagolható élményt nyújt a sport-
ág ezen ága.

Összességében a (helyi) lósport
ismét egy remek sportesemény
tapasztalataival gazdagodott, ami
azért sem mellékes, hiszen az el-
következendõ években következ-
hetne egy még nagyobb ugrás.

– Bátran ki merjük jelenteni,
hogy 2009-re szeretnénk egy szak-
ágbeli Európa-bajnokságot a vá-
rosba hozni – fogalmazott idõsebb
Dobri Lajos, a Zala Megyei Lo-

vas-szövetség elnöke. – Egyelõre
amivel kecsegtetnek minket, az a
junior vagy ifjúsági kontinensvia-
dal, de én e két korosztályt együtt
tudnám itt elképzelni, vagy pedig
magát a felnõtt Eb-t is ide lehetne
hozni. Természetesen ehhez még
az itteni környezet nagymértékû
átalakítására lenne szükség, át
kell építeni a pályákat, s a szó iga-
zi értelmében újabb akadályokat
kellene kialakítani. No, és azt sem
árt tudni, hogy az Európa-bajnok-
ság már három csillagos, vagyis
nem csupán a versenyzõknek, de a
szervezõknek is még hatványozot-
tabb munkával jár.

No, és azt se felejtsük, hogy
ezzel a szervezõk, vagyis a Kani-
zsa Lovasklub tagjai számára
még korántsem értek véget a lo-
vas napok, hiszen június 22-24.
Között ismét irány a Csónakázó-
tó, ahol ezúttal rangos díjugrató
versenyt rendeznek. Még a végé-
re annyit, hogy a military-
versenyen a nyitott kategóriában
a kanizsai színekben Wiandt Hen-
rietta Bíbor nevû lovával ment re-
mekül.

Polgár László
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Díjátadó uután
A Kanizsa Sörgyár SE asztali-

tenisz klubjánál megtartották az
évadzáró díjátadót, melyen
Jakabfi Imre egyesületi elnök
mellett dr. Ormai László õs-sta-
tisztikás elöljáró gratulált az
eredményekhez. Amit minden-
képpen érdemes megemlíteni,
hogy az extraligásokon kívül a
nõi NB II-es csapat második-
ként feljutott az NB I-be, míg az
NB III-as elsõként az NB II-be.

A jövõ szezonban lesz férfi NB
II-es és NB III-as gárdája is a
klubnak, mivel itt is felfelé lé-
pegetõ legénységekrõl van szó.
Emellett a serdülõk is kitettek
magukért, tehát az egy hónapos
leállás után valamennyi asztali-
teniszezõnek újult és kiemelt
feladatai lesznek az idén ötven
esztendõs egyletnél.

P.L.

Visszavették aaz eelsõ hhelyet
A Szlovén – Magyar Nemzet-

közi Lövészverseny elsõ fordu-
lójában remek eredménnyel nyi-
tott a kanizsai PSLE együttese,
mivel rögtön az élre állt, kö-
szönhetõen Horváth Szilárd elsõ
helyezésének. A második fordu-
lóban házigazdák voltak a kani-
zsaiak, de nem tudtak élni a le-
hetõséggel, s a zalaegerszegi
PLE összetettben is átvette tõ-
lük a vezetést. A harmadik for-

dulót már Szlovéniában rendez-
ték, melyen a kanizsai gárda
összesítésben ismét visszavette
az elsõ helyet. A negyedik kör-
ben ismét remekeltek a dél-zalai
sportlövõk, mind egyéniben,
mind csapatban nyertek, így
összesítésben megerõsítve elsõ
helyüket, továbbra is vezetik a
tabellát.

P.L.
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INGATLAN
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, 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, 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-án trafik 150.000 Ft-ért
sürgõsen eladó. Érd.: 93-312-623
(6055K)

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)

Nk-i másfél szobás, egyedi fûtéses,
44 m2-es, földszinti, felújított, önkor-
mányzati lakásomat egyszobás önkor-
mányzatira (I.-II. emeleti) cserélném.
Érd.: 30/958-7390, 20/425-6957
(6070K)

Elcserélném Nk-i 40 m2-es félkom-
fortos, önkormányzati lakásomat más-

félszobás belvárosi, önkormányzatira
ráfizetéssel. Érd.: 93/322-5376071K)

Nk-án a Városkapu krt.-on
második emeleti, egyszobás lakás
eladó. Érd.: 30/937-1133 (6072K)

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)

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

Az Ön számára értéktelen vashul-
ladékot, forgalomból kivont gépjár-
mûvét készpénzért átveszem! Lakó-
kocsik is érdekelnek. Ugyanitt hasz-
nált autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)

Építési vállalkozó kõmûves, ács,
tetõfedési és szigetelési munkákat, ré-
gi házak felújítását, lépcsõházak bur-
kolását, 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 vál-
lalok! A nap bármely szakában ráérek.
Tel.: 30/315-1209 (6067K)

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)

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 újsá-
gokat, stb. Érd.: 20/555-3014 (6073K)

Június 25. 19 óra
CZUPI VERONIKA - ének

Június 26. 19 óra 
BACSKAY ZOLTÁN – gitár

Június 27. 19 óra 

KOVÁCS SZILVIA – ének 
Június 28. 19 óra 

TULMAN GÉZA – gitár
Június 29. 19 óra 

TURZÓ GYÖRGY – gitár

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

NYÁRI SZERENÁD
mediterrán hangulat a Medgyaszay Ház déli oldalánál

Nagykanizsa MJV Önkormányzata Ingatlankezelési 
Intézménye versenytárgyalást hirdet 
az alábbi ingatlanok bérbeadására

1. Nagykanizsa Ady u. 12. alatt található 200 m2 alapterületû
üzlethelyiség
Induló licit díj: 2.000 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyalás ideje: 2007. június 28. 10 óra
A bérlemény megtekinthetõ: 2007. június 25. 10 óra

2. Nagykanizsa, Csengery u. 4. alatt található 152 m2

alapterületû üzlethelyiség
Induló licit díj: 1.500 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyalás ideje: 2007. június 28. 10.30 óra
A bérlemény megtekintése: 2007. június 25. 10.30 óra

A versenytárgyalások helye: 
Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5. Ebédlõ
Érdeklõdni lehet: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5.
Telefon: 311-241 vagy 516-533

Parlagfû gyûjtési akció
Az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete, a Nagy-

kanizsai MJV Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közös szervezésé-
ben PARLAGFÛ GYÛJTÉSI AKCIÓT szervez 2007. június 18-
tól július 8-ig.

Leadási hely: PARK Szolgáltató Kft. Nagykanizsa, Tripammer u. 1.
A parlagfüvet 50 szálas csomagokban várjuk. Minden gyûjtõ cso-
magonként 1 db sorsjegyet kap.

Ajándéksorsolás július 11-én 17 órakor lesz a polgármesteri hi-
vatal épülete elõtt (Eötvös tér 16.)

A leadás idõpontját egyeztetni lehet a 314-269-es telefonon, illet-
ve a Virágboltban tartózkodó eladó mindig rendelkezésre áll.

Leadáskor kérjük nevét, címét megadni szíveskedjen a sorsolás
utáni elérhetõség esetére.

Belvárosban 900 m2-es, közmû-
vesített telek kiadó vagy eladó.
Érd.: 30/481-2323

A Dél-Zalai Áruház Zrt. felvé-
telt hirdet mûszaki vezetõ mun-
kakörbe. Alkalmazási feltétel:
mûszaki felsõfokú képesítés (épü-
letgépészek elõnyben). 

Jelentkezés: írásban, szakmai ön-
életrajzzal e-mail (info@abdcz.hu),
vagy postai úton (8800 Nagykani-
zsa, Zrínyi Miklós u. 15.)

Van olyan, amikor az emberfia
csak értetlenül áll, s már kérdezni
sem tud. Pedig lenne mit. Mert,
hogy is van az, hogy Nagykanizsán
fizetünk alapdíjat a vízmûnek, míg
más települések lakói nem? S ha
már így alakult, ki a felelõs érte.
Aztán azt sem magyarázta el senki,
néhány év alatt miért duplázódott
meg a vízdíj városunkban. 

Az sem érthetõ, hogy a minde-
nütt és mindenkor emlegetett
költségtakarékosság miért nem
kérhetõ számon a vízmûnél.
Merthogy az igazgatók költséges
kiváltságainak megnyirbálása
mellett máshol is lehetett volna
fájdalomtól mentesen húzni a cég
derékszíján. Mondjuk a letenyei
üzemigazgatóság bõvítésén.  

Ez a történet 2001-ben kezdõ-
dött. Az országban utolsóként rész-
vénytársasággá alakuló Délzalai
Víz-, Csatornamû és Fürdõ Vállalat
a komlói, hárommilliós törzstõké-
vel rendelkezõ Expertus Mérnöki
Iroda Kft-t bízta meg a cég teljes
vagyonának felértékelésével. Ezek
után a vállalat 2002. szeptember
30-tól, mint nyolcvanöt település
tulajdonában  lévõ részvénytársa-
ság mûködhetett tovább. 

A cégalapítási elõzmények után
térjünk vissza Letenyére. Noha a

határmenti városkában van és mû-
ködik telephelye a vízmûnek, mégis
az a döntés születik, hogy venni kell
egy másik telephelyet is. Informáci-
ónk szerint a cég vezetõtestületét is
megosztotta, ez a 2002-es árakon
több, mint negyven milliót megha-
ladó beruházás. Valószínû okkal tar-
tották fölöslegesnek, de errõl majd
késõbb. A kiszemelt 5738 m2-es
1455/4. helyrajzi számú telek,
Letenyén, a Kárpáti utca 22. szám
alatt található. Rajta az évek óta
nem használt Dédász iroda a kiszol-
gáló helyiségekkel, és az itteniek ál-
tal csak kúriaként emlegetett laká-
sokkal. Ez tetszett meg valakinek.
Azt gondolhatnánk, magának a víz-
mûnek, illetve a születése okán
nagy helyismerettel rendelkezõ víz-
mû vezérigazgatójának, de nem. Az
amúgy nem túl nagy pénzforgalmat
bonyolító Expertus Kft-nek. A la-
punk birtokába került dokumentu-
mok alapján azonban valószínûsít-
hetõ, hogy az Expertus csak stró-
man volt az adásvétel során. Vajon
mi indokolta, hogyha a vízmû meg
akarja venni a Dédásztól az ingat-
lant, miért nem teszi azt, miért en-
ged beékelõdni egy harmadik felet
az üzletbe. 

A kételyek számát csak gyarapít-
ja, hogy az általunk kikért tulajdoni
lapok tanúsága szerint, az Expertus
tulajdonjog bejegyzési kérelmének
dátuma 2002. február 25. Egy ré-
gebbi idõpontban kikért tulajdoni
lapból az is kiderül, hogy március
5-én az Expertus Kft. még nem volt
tulajdonosa az említett ingatlannak. 

Akkor, hogyan születhetett
olyan dokumentum, amely azt

valószínûsíti, hogy a vízmû már
akkor (elõ)adásvételi szerzõdést
kötött (2002. február 12.), illetve
azt még módosította is az Exper-
tus-szal, amikor az Expertus még
tulajdonos sem volt. 

A zavart csak fokozza, hogy a la-
punk rendelkezésre álló dokumen-
tumok szerint a vízmû által felkért
ingatlanszakértõ észrevételének dá-
tuma február 15. Azaz olyan ingat-
lanról készített értékbecslést, amely
akkor még a Dédászé lehetett.  

Ezen a ponton volna jó a víz-
mû korrekt fölvilágosítása, mert-
hogy az ingatlanügyekben nehe-
zen kiigazodó újságíró és olvasó
gyanakodni kezd. Netán az
Expertusnak nem is volt annyi
pénze, hogy kifizesse a vételárat,
ezért a vízmû megelõlegezte azt?

A nehezen kibogozható szálak
helyet azonban vessünk még né-
hány pillantást a tulajdoni lapokra,
amelyekbõl kiderül, hogy a vízmû
és az Expertus közötti kapcsolat

rendkívül gyümölcsözõnek bizo-
nyult.

A 2002. április 18-án benyújtott
társasházzá nyilvánítási kérelem
nyomán, az ingatlanon kilenc
alhelyrajzi számot hoztak létre. A
vízmû tulajdonába került egy 394
m2-es irodaházrész és egy 85 m2-
es tároló. Az Expertus megtartott
magának négy lakást, két garázst
és egy 214 m2-es irodaházrészt. 

Ám még meg sem száradt a tin-
ta a társasházi alapító okiraton,
maga Kovács Antal elnök-vezér-
igazgató is vevõnek jelentkezett az
Expertusnál. Megvásárolt egy 115
m2-es lakást, valamint egy garázst. 

Itt le is zárhatnánk a tulajdoni la-
pok böngészését, ha nem keltené fel
figyelmünket a kétezer ötös év.
Amint azt múlt heti számunkban ír-
tuk, a vízmû kénytelen volt hitelt
fölvenni a szolgáltatásokhoz szük-
séges gépek, eszközök beszerzésé-
re. Ám nem felejtkezik meg a régi
üzlettársról, az Expertus Kft-rõl
sem. Szeptemberben a megmaradt
három lakásból kettõt, egy 46 illet-
ve 73 m2-est megvásárol az Exper-
tustól. A szövevényes ingatlan-ügy-
letek nem elhanyagolható hozomá-
nya, hogy Kovács Antal így autóval
is meg tudja közelíteni lakását.
Mert ahogy az a képen is jól látható
ez az utca felõl megoldhatatlan.

A történetnek azonban nem csak
ez az elgondolkodtató része. Az öt
éve fejlesztésre ítéltetett letenyei
üzemvezetõséget, tavaly összevon-
ták az ivóvízbázist kezelõ Molnári-
val. A letenyei grandiózus fejlesztés
ezzel lefejeztetett. Ez pedig egyfajta
beismerése annak, kinek is volt ér-
deke a vízdíjfizetõk pénzének fel-
használásával járó telekügylet?

Dóró János

LLeetteennyyeeii ssiikkeerrttöörrttéénneett vvíízzmmûû mmóóddrraa

Tisztelt Kanizsa Hetilap
Szerkesztõség!

A 24. lapszámban megjelent
"Vízmûves" cikkhez szeretnék
hozzászólni – bízva abban,
hogy a korrekt tájékoztatás ér-
dekében ezt is megírják.

– Tudomásom szerint min-
den Szolgáltató cég céges au-
tóval végzi a munkáját, ezért
nem különleges dolog, hogy a
Vízmû három vezetõje rendel-
kezik ilyen autóval.

– Volt dolgozóként szeretnék
az igazság mellett kiállni: a
mai napig megoldott a Vízmû
"kétkezi" dolgozóinak az üdül-
tetése, amit nem sok cég mond-
hat el magáról. Még nyugdíjas
dolgozóikról sem feledkeznek
el, mert ha van hely, Õk is me-
hetnek a csereüdülõkbe.

– Miért kell rosszindulatúan
feltüntetni a zajki halastavat,
mikor az igazgató ennyi idõs
korára, és a szülei utáni örök-
ség segítségével, egy élet mun-
kájával létrehozta.

Tisztelettel: egy volt dolgozó
lakatos.peterne2@chello.hu
2007.07.17. vasárnap, 6:57 

Mivel az utóbbi idõben a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. felé
fordult a közfigyelem, lapunk bõvebb terjedelemben kívánt foglal-
kozni a letenyei üzemegység bõvítésének történetével. Noha több
dokumentum is a rendelkezésünkre állt, a hiteles és pontos tájékoz-
tatás érdekében szerettük volna ezek adatait egyeztetni. Ezért levél-
ben kértük a társaság segítségét. Tisztánlátésunk  érdekében a követ-
kezõ kérdésekre szerettünk volna választ kapni:

Mikor kötötte a vízmû a Kárpát utcai ingatlanra az elõszerzõ-
dést az Expertus-szal?

Mikor került sor az említett szerzõdés módosítására?
Mikor és milyen részletekben fizettek az Expertusnak?
Igazolta-e tulajdoni lappal az Expertus, hogy valóban õ az in-

gatlan tulajdonosa, és mikortól?
Többszöri telefonos érdeklõdésünkre sem sikerült lapzártánkig

választ kapni, mint megtudtuk az elnök-vezérigazgató úr szabadsá-
gon van – a szerk.

NNeemm kkaappttuunnkk vváállaasszztt
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Mint azt Horváth Ferencnétõl,
a Zala Volán Zrt. helyi forgalmú
üzemének vezetõjétõl megtudtuk,
a menetrendi változásokkal iga-
zodni kívánnak a nyári tanszünet-
ben jelentõs mértékben csökkenõ
utasforgalomhoz. Az elsõ ne-
gyedévben még ezen kívül mint-
egy kettõ és fél százalékos utas-
szám-csökkenést könyvelhet el a
cég.

A 8-as jelzéssel a Napraforgó
tér és Miklósfa között közlekedõ,
16 óra 10 perckor a Szentendrey
utcától induló járat betér a közte-
metõhöz, tekintettel arra, hogy a
C1-es jelzéssel a Gázgépig 16
órakor és 16.11 órakor közleked-
tetett járatokat a kihasználatlan-
ság miatt megszünteti a vállalat.
Ugyanezt a járatot érinti, hogy az
5.35 és 6.35-kor visszafelé pedig
5.46 és 6.46 órakor induló járat-
párokat csak iskolai elõadási na-
pokon közlekedtetik, ugyanis a
tanszünetben ezen autóbuszok
iránt is csökken a kereslet. 

A 10-es, a Kalmár utca és
Bagola között járó, Nagyfakos
érintésével munkaszüneti napo-
kon 9.35 és 10.00 órakor induló
buszjáratok, illetve a munkaszü-
neti napokon 10Y jelzéssel Nagy-
fakosról 10.10 órakor induló bu-
szok fél órával késõbb közleked-
nek majd. Újdonság és az utasok
számára minden bizonnyal ked-

vezõ változás, hogy a 20-as jelzé-
sû, eddig csak az iskolai elõadási
napokon 19.45-kor indított körjá-
rat a tanszünetben is közlekedik
majd. 

A 21-es járatot is érintik a vál-
tozások, ugyanis a minden nap
19.30 és a 20.30 órakor, illetve az
iskolai elõadási napokon 20.00
órakor közlekedõ körjáratok le-
állnak, szerepüket a 20-as jelzésû
buszok veszik át. 

Jelentõsen módosul a C33-as
járat menetrendje is, az öt járat-
ból egy teljesen megszûnik. Mint
arra bizonyára Olvasóink is emlé-
keznek, szinte vérre menõ csatá-
kat vívtak utasok azért, hogy a le-
állított, régi 33-as járat helyett le-
gyen egy olyan járat, ami elviszi
az utazni kívánókat a keleti vá-
rosrészbõl a vasútállomásra. A
választások után az újonnan felál-
ló városvezetés a lakossági nyo-
másra kérte a járat elindítását a
szolgáltatótól, amely kérésnek az
eleget is tett. Most pedig kihasz-
nálatlanok a C33-asok, sok eset-
ben ketten-hárman utaznak a bu-
szon, de a legnagyobb utasszám
sem éri el a húsz fõt, amivel még
korántsem rentábilis a járat mû-
ködtetése. Nyugodtan megállapít-
hatjuk, nagy luxus naponta több-
ször közlekedtetni az üresen kon-
gó csuklós autóbuszokat a Város-
kaputól a Vasútállomásig. 

– 2007. február elsejétõl állí-
tottuk be a C33-as járat vonalát
– mondja Horváth Ferencné. – A
polgármester úr kérésének meg-
felelõen tettük ezt, a járat fel-
adata, hogy közvetlen eljutást

biztosítson a keleti városrészbõl
a vasútállomásra. Sajnos, az új
járat a mi legcsekélyebb várako-
zásunkat is alulmúlta, az utas-
számlálás nagyon gyenge ki-
használtságot mutatott. A késõ
délutáni buszokon tizenhárom-ti-
zennégy utas utazik, a többi já-
raton pedig egy-kettõ. Például a
19.10-kor a Városkaputól induló
járat mindössze 0,88 átlagos
utasszámot produkált. Visszafelé
irányban ugyanez a helyzet.
Ezért úgy döntöttünk, hogy mó-
dosítjuk ennek a járatnak a me-
netrendjét is. Reggel 7.25-kor in-
dul egy gyorsvonat a fõvárosba,
amelynek van megállója a Bala-
ton-parton, ehhez kínálunk egy
új utazási lehetõséget a Városka-
putól, 6.50-kor. 20.34-kor érke-
zik Székesfehérvár irányából egy
személyvonat, s ehhez igazodva
az iskolaidõben a vasútállomás-
tól 20.05 perckor induló járatun-
kat tanszünetben harmincöt
perccel késõbb indítjuk. A legki-
használatlanabb járatokat, így a
Városkapu körúttól 12.20, 14.25
és a vasútállomástól 12.40,
14.40 és 18.10 órakor induló bu-
szokat leállítjuk. A 16.20-kor a
Városkaputól indított autóbu-
szunk az eddigiektõl eltérõen na-
ponta közlekedik majd.   

Horváth Attila
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Anyagi döntéseinél könnyen befolyásol-
hatják barátai. Mérlegelje a lehetõségeit,
mert elhamarkodott lépéseivel veszteséget
okoz magának. Érzelmi téren nyugodt, ki-
egyensúlyozott napokra számíthat.

Ne kedvetlenedjen el, ha nem sikerül vala-
mi. A céljait csak úgy éri el, ha nem torpan
meg. Szerelmi téren semmi oka  a szomor-
kodásra, a magányos Bikák számtalan hét-
végi programra találnak a városban.

Érdemes néhány napra visszavonulnia,
hogy eldöntse, mi az erõssége és mi a
gyengéje. Látogasson ki hétvégén a Thúry
téri históriás napokra, s egy-kettõre a lát-
ványos középkorban érezheti magát. 

Szerencsés fordulatot hozhat a sors a na-
pokban. Szánjon több idõt új ismeretsé-
gek kialakítására. Kiváló alkalmat nyújt-
hat már szombat délelõtt a török kúttól
induló történelmi jelmezes felvonulás.

A csillagok állása kissé figyelmetlenné te-
szi, de sebaj. Kösse le idejét szokatlan
foglaltságokkal. Reneszánsz táncoktatás,
férfias csatajelenetek, gyalogos harci be-
mutatók bizonyára felkeltik érdeklõdését.

Ha netán valami kirobbanó ötletét sze-
retné megvalósítani, itt az ideje, a Jupi-
ter biztosan támogatni fogja. Ha társat
keres, szombaton, a romantikus hangu-
latú Múzeumok Éjszakáján is rátalálhat.

Az eddigieknél kedvezõbb irányt vehet éle-
te, bár rövid idõre számolnia kell a Mars
negatív hatásával. Örüljön a pozitív változá-
soknak, ne aggódjon feleslegesen szerelme
miatt, ne lásson veszélyt ott is, ahol nincs.

Munkájában komoly siker elé néz. Örömét
ossza meg mindazokkal, akik segítették.
Romantikus napokra számíthat, amit csak
fokozhat, ha párját meghívja szombaton a
virág- és krónikás énekesek mûsorára.

Sehol sem találja a helyét, kilátástalannak
érez mindent. Figyelemelterelésül jól jönne
egy kis hétvégi kalandtúra, színesítve has-
tánc-bemutatóval, vagy lovas versenyek-
kel, a hétvégi programok valamelyikével. 

Itt az ideje befejezetlen dolgai lezárásának.
Érdeklõdésének középpontját ne a min-
dennapos anyagi gondok töltsék ki. Na-
pozzon, barnuljon le a Csó-tó partján, és
akár új hajszínnel is meglepheti a párját.

Könnyen mennek dolgai a napokban. Ha a
sors tálcán kínálja a szerencsét, fogadja el.
Pozitív fejleményekre számíthat a munkája
terén is. Az érzelmi téren kimondott igen,
nemcsak az anyakönyvezetõ elõtt boldogít.

A nyári szabadságát töltse aktív pihenés-
sel. Ne engedje, hogy anyagi problémák
visszafogják egy tengerparti vakációtól.
Legyen nagyvonalú magával szemben, s
folytassa a spórolást õsszel.

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

Fél év elteltével ismét régi
szépségében pompázik a
szepetneki Királyi Pál Általá-
nos Mûvelõdési Központ. 

Csupán ennyi idõ kellett ah-
hoz, hogy a tavaly december ti-
zenhetedikei tragikus tûzeset után
példás összefogással újjáépítsék
az intézményt.

A megszépült ÁMK színházter-
mében megjelentek a környezõ
települések polgármesterei is, aki-
ket Grabant János polgármester
köszöntött. A település elsõ embe-
re felidézte a december tizenhete-
dikei aranyvasárnap történéseit,
amelyek minden bizonnyal fekete
betûvel kerültek be a históriás
könyvekbe. Ekkor keletkezett
ugyanis az a tûz, amely elpusztí-
totta a teljes tetõszerkezetet és
számos helyiséget, azok berende-
zéseivel együtt. 

Mint azt kiemelte, a károsodott
épületrészeket példás összefogás-
sal, mintegy százmillió forintos
beruházással sikerült helyreállíta-
ni, köszönhetõen a regionális fej-
lesztési tanács, a nagykanizsai
többcélú társulás, az önkormány-
zatok és a magánszemélyek, vál-
lalkozók, cégek támogatásának,
valamint a biztosító által kifize-
tett kártérítésnek – no meg a vi-
szonylag enyhe télnek, ami lehe-
tõvé tette, hogy a kivitelezéssel
megbízott zalakarosi Szabau
Invest Kft. szakemberei szinte
megszakítás nélkül dolgozhassa-
nak. A támogatók nevét tisztele-
tük és köszönetük jeléül emlék-
táblán is megörökítették a szepet-
nekiek, amelyet az épület falán
helyeztek el.

Dr. Molnár Csaba, a nyugat-
dunántúli regionális fejlesztési ta-
nács elnöke méltatta a kibontako-
zott összefogást, kiemelve a
szepetnekiek pályázatíró képessé-
gét, amely révén további három-
millió forintot nyertek a tûz mar-
talékává lett eszközök, berende-
zések pótlására. Miután
Szabadics Zoltán, a kivitelezõ
ügyvezetõje készre jelentette az
épületet, megáldotta azt Ódor Im-
re kanonok és Deme Dávid evan-
gélikus lelkész is.

H.A.

ÚÚjjjjáásszzüülleettééss
nnaappjjaa

Negyedik alkalommal került
megrendezésre az országos pa-
tikanap, amelyhez ezúttal nagy-
kanizsai gyógyszertár is csatla-
kozott. 

Mint azt dr. Némethné dr.
Ignácz Andreától, a Király Pati-
ka vezetõjétõl megtudtuk, a
kezdeményezés azzal a szán-
dékkal indult, hogy – már évek-
kel a gyógyszerészet liberalizá-
ciós átalakítási tervei elõtt,
azoktól függetlenül – felhívja a
figyelmet a gyógyszertárak, il-
letve a gyógyszerészi gondozás

fontosságára. A szakember úgy
véli, a patikanap arra is jó volt,
hogy ráirányítsa a figyelmet ar-
ra, hogy a gyógyszerészek nem
csak pirulákat árulnak, hanem
megfelelõ szakértelemmel, ta-
nácsokkal is ellátják a betege-
ket. 

A kanizsai patikanapon szá-
mos információval is gazdagab-
bak lehettek az érdeklõdõk, Dr.
Fliszár Mária reumatológus és
rehabilitációs szakorvos, fõor-
vosnõ elõadást és konzultációt
tartott a csontritkulásról, a néma
járványról, illetve ingyenes vér-

cukorszint-, koleszterinszint- és
csontsûrûség mérést végeztek a
rendkívül nagyszámú páciens-
nek. A kvízjátékon részt vevõk
ajándéksorsoláson vettek részt
olyan értékes nyereményekért,
mint vérnyomásmérõ, vércukor-
szintmérõ, CERAGEM mas-
százs-bérlet, számos kozmetikai
cikk és vitamin. Más gyógyszer-
tárban, így a Fagyöngy Patikában
is voltak szûrõvizsgálatok, ame-
lyek délután a Rózsa utcai Salvia
gyógyszertárban folytatódtak. 

H.A.

NNeemmccssaakk ppiirruulláákkaatt oosszzttaannaakk

ÜÜrreessssééggttõõll kkoonnggnnaakk aa CC3333-aassookk

Június tizennyolcadikától több ponton változott a helyi autó-
busz-menetrend. Jelentõs átcsoportosítások történtek a néhány
utas által korábban oly vehemensen követelt C33-as járat esetében
is, amely az esetek nagy részében szinte üres autóbuszokkal közle-
kedik a keleti városrész és a vasútállomás között. A szülõk többsége
ugyanis autóval viszi ki utazó gyermekét a vonathoz. 

CSÚZLI, 
délelõtti mûsor

hétfõtõl – péntekig 9:05-11:00 óráig hallható

09:20 Programajánló
09:30 Egészségpercek
09:45 Humánmeterológia
10:00 Hírek

10:15 Közérdekû
10:40 Tõzsde 1. 

(nyitás)
11:00 Hírek

A pörgõsebb Mûzli után ebben a kissé lazább hangvételû
idõsávban a megszólalások helyett, inkább a jó zenékre helyez-
zük a hangsúlyt. A mûsorblokk hétvégi kiadása a Csúzli Light,
szombaton és vasárnap jelentkezik, ugyanebben az idõsávban,
hasonló tartalommal. 

A hõség hatására szervezetünk
folyadékot és ásványi anyagokat is
veszít, amit pótolni kell. 

Naponta legalább három liter
folyadékot kell innunk. 

A hideg italok nem szerencsé-
sek, mert hatásukra a szervezet au-
tomatikusan hõt termel, ami szin-
tén erõteljes izzadást okoz, így
utána még melegebbnek érezzük a
levegõt. 

A magas koffeintartalmú kóla-
félék, energiaitalok, a túlzott kávé-
fogyasztás, a cukrozott üdítõk és a
tömény alkoholos italok sem jók. 

A napi szükségletet legjobban
kefir, joghurt, gyümölcslevek, ivó-
víz, különbözõ ásványvizek, natúr
gyümölcslevek, gyümölcstea vagy
paradicsom ivólé fogyasztásával
fedezhetjük. Jelentõs a víztartalma
a friss zöldségeknek és gyümöl-
csöknek is. 

Kánikulában
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A Dogo Canario és Egyéb Ku-
tyák Klubja nyolcadik alkalom-
mal rendezett országos CAC ku-
tyakiállítást Nagykanizsán a Csó-
nakázó-tónál. Idén háromszáz-
harminchét kutyát neveztek, akik
az ország minden részérõl, illetve
a szomszédos országokból, sõt
Dániából és Hollandiából is ér-
keztek. Az ünnepélyes megnyitó
után a bírók megkezdték a mun-
kát, és hat különbözõ körben
egyenként vizsgálták az ebeket.
Fajtánként, ezen belül korcsopor-
tonként bíráltak, elsõsorban a
küllem számított, de fontos volt a
mozgás, az ép fogazat és a meg-
felelõ anatómiai felépítés is. A
délelõtt legszebbnek ítélt kutyák
vehettek részt a délután kezdõdõ
Best in Showban. Közben dog
dancing és látványos rendõrku-
tyás bemutató is szórakoztatta a
közönséget. A Best in Show
Marton István polgármester kö-
szöntõ szavaival vette kezdetét,
majd a közel három órás show
programban választották ki a ki-
állítás legszebb kutyáit. Több ka-
tegóriában, így például a leg-
szebb bébi korú mellett a leg-

szebb veteránokat, sõt a keverék
kutyákat is díjazták. Marton Ist-
ván polgármester a kiállítás ve-
zetõbírója, Tátrai Péter segítsé-
gével választotta ki a legszebb
három nagykanizsai tulajdonban
lévõ kutyát. Elsõ helyen a
Zadravecz Antalné tulajdonát ké-
pezõ amerikai spániel végzett, a
dobogó második fokára Varga
Zsolt berni pásztorkutyája állha-
tott fel, akit Rocky-nak hívnak,
harmadik legszebbnek pedig
Kálovics Norbert szálkásszõrû
tacskóját találta a polgármester.
A kiállítás abszolút gyõztese, te-
hát a Best in Show cím tulajdo-
nosa az Egri Hunor at Luxatori
névre keresztelt rövidszõrû ma-
gyar vizsla lett, akinek tulajdono-
sa, Hámori Tibor, Balatonboglár-
ról érkezett a kiállításra. Néhány
kanizsai kutyás nagyon szép
eredményt ért el a Best in Show
programban. Többek között
Szarka Sándor berni pásztor ku-
tyáival a Kutyapár kategória elsõ
helyét szerezte meg, emellett faj-
tagyõztes szuka kutyájával a faj-
tacsoportjában is elsõ lett. Keve-
rék kategóriában Dr. Horváth

György második lett a puli keve-
rékével, szintén második helyen
végzett Kálovics Norbert rövid-
szõrû német vizslája Hobby kate-
góriában, azaz a törzskönyv nél-
küli fajtatiszta kutyák versenyé-
ben. A Kanizsa legszebb kutyája
címet nyert amerikai cocker spá-
niel a fajtacsoportjában is a leg-
jobbnak bizonyult, hiszen a vízi

vadászok közül õ került a dobo-
gó legfelsõ fokára. Kölyök kate-
góriában szintén egy berni pász-
tor volt dobogós, a második lett
Varga Zsolt és Szarka Sándor kö-
zös tulajdonát képezõ hét hóna-
pos szuka – foglalta össze Porko-
láb Renáta DCEKK titkár.

B.E.

Soron kívüli ülést tartott jú-
nius tizenegyedikén a Kiskaniz-
sai Településrészi Önkormány-
zat (KTÖ). Az ülésen Tóth Nán-
dor elnök tájékoztatta a részön-
kormányzati képviselõket az
építendõ új egészségcentrum
ügyének állásáról is. A képvise-
lõ-elnök elmondta, elkészültek
az új rendelõ tervei, amelyeket
még korábban közszemlére tet-
tek a Móricz Zsigmond Mûve-
lõdési Házban, s számos egyez-
tetés is zajlott az ügyben. 

A beruházás a tervek szerint há-
rom ütemben zajlik majd, elõször
zöldmezõs beruházás keretében a
mostani épület mögötti területen
megépül a három orvosi rendelõ,
majd elbontják a jelenlegi gyer-
mekorvosi rendelõ épületét, így
megnyílik az út a hátsó terület felé.
A harmadik ütemben a régi rende-
lõk egyikében kialakítják a védõ-

nõi központot, s felújítják a gyógy-
szertár felett lévõ két lakást. Tóth
Nándor kijelentette, az elsõ ütem
várhatóan 2008. közepére elkészül,
azonban a másik két ütemmel kap-
csolatban még nem tudott fix idõ-
pontot mondani, de úgy tudja, azo-
kat megelõzi a kiskanizsai ravata-
lozó bõvítéses rekonstrukciója. 

Az egészségcentrum építése
mintegy bruttó százhúszmillió fo-
rintba kerül, ebbõl hetvenmillió fo-
rint plusz áfa a rendelõk bekerülési
költsége. Az önkormányzat költség-
vetésében azonban az idei évben
csak harmincmillió forint áll rendel-
kezésre a célra, ami arra elegendõ,
hogy az építkezés elkezdõdjön. A
képviselõ reményei szerint ebben az
évben megtörténik az alapozás, fel-
húzzák a falakat, s talán még a tél
elõtt tetõ is kerül az új épületekre. 

A részönkormányzat ülésén szó
esett a Nagyrác utcai elhagyott is-
kolaépület hasznosításáról is. A

KTÖ vendége volt Gerlinger Sán-
dor, a Kis-Balatoni Waldorf Alapít-
vány képviseletében, aki jelezte, a
szülõk összefogásával létrejött ala-
pítvány elsõ lépésként Waldorf-
óvodát hozna létre a városban, a ké-
sõbbiekben pedig felmenõ rend-
szerben iskolát is alapítana. Mint
azt elmondta, az óvoda céljaira na-
gyon alkalmas lenne a Nagyrác ut-
cai Klebelsberg-iskola üresen álló
épülete. Arról tájékoztatta a testüle-
tet, hogy az alapítvány munkatársai
a szülõkkel közösen a használható
állapot eléréséhez szükséges felújí-
tást is vállalnák, annak minden
költségével együtt. Ha kérésük po-
zitív elbírálásban részesül, elképzel-
hetõ, hogy már szeptemberben elin-
dítanák az elsõ óvodai csoportjukat. 

A KTÖ végül úgy döntött,
folytatni kell az ügyben a tárgya-
lásokat az alapítvány vezetõivel.     

H.A.
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A szokásos jó hangulat, ba-
rátság, tenni akarás jellemezte
idén is a Látóhegyi Polgárõr
Egyesület éves közgyûlését, me-
lyen részt vett Tusják Pál, a Za-
la Megyei Polgárõr Szövetség
elnökségének tagja, Dezsõ Já-
nos, az etikai, fegyelmi bizott-
ság elnöke, Jerausek István, a
terület önkormányzati képvise-
lõje, Baján Tibor kisbagolai
egyesületi elnök, és Szommer
András Kisfakosról. 

Beszámolójában Varga Gyula
elnök örömmel említette a fiata-
lok érdeklõdését tevékenységük
iránt. Négy, harmincöt év alatti

fiatal lépett be a látóhegyi csapat-
ba, erõsítve azt a munkát, mely-
nek köszönhetõen 2000. novem-
berétõl fogva említésre méltó be-
törés nem történt a területen. Ki-
figyelni sem tudják õket, mert ja-
nuár 1-jétõl december 31-ig min-
den nap, még szilveszterkor is
teljesítenek szolgálatot. A létszá-
muk ötvenegy fõ, így két éjszakai
járõrözés jut mindenkire. Ha
megnézzük a vezénylési naplót,
naponta három, havonta összesen
kilencvenhárom hegylakó ad
szolgálatot, vigyázva valameny-
nyiük értékére, nyugalmára.
Sokan követhetnék a példájukat,
és joggal kérdezhetné meg tõlük

bárki, hogyan jutottak el idáig!
Mûködésükhöz harmadik éve
kapnak kétszázötven ezer forintot
az önkormányzattól, és ehhez jön
az ötvenezer forint körüli tagdí-
juk. A többi a kamatból és némi
támogatásból tevõdik össze, így
évi háromszázötven ezer forint-
ból gazdálkodhatnak. Hozzászó-
lásában Jerausek István önkor-
mányzati képviselõ kiemelte,
büszkék lehetnek a munkájukra,
hiszen a mai elidegenedõ vilá-
gunkban a város öt polgárõr
egyesületének egyik legnagyobb
létszámú csoportját alkotják, és
önkéntes alapon védik környeze-
tüket, a saját és mások értékeit.
Vigyázzanak – hangsúlyozta,
hogy ez a közösség ne bomoljon
fel, és továbbra is így végezzék
munkájukat. Tudja, mûködésük-
ben nagyon fontos a pénz, ezért
elmondta, a legutóbbi közgyûlé-
sen a képviselõk az önkormány-
zati önrész biztosításával egy
olyan pályázat benyújtását fogad-
ták el, melynek összegét a pol-
gárõrség, a rendõrség és a
közterületfelügyelet járõrözésre
és eszközvásárlásra fordíthat. A
felvetõdött kérdésekre Tusják Pál
adott választ.

B.E.
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A Regionális Operatív Prog-
ram pályázati lehetõségével élve
a kamara Nagykanizsán elõször
szervezte meg tíz szakmában a
mesterkurzusokat. Az autósze-
relõ, autófényezõ, karosszéria
lakatos, autóvillamossági szere-
lõ, fodrász, kozmetikus, sza-
kács, kárpitos, bádogos, gázve-
zeték- és készülékszerelõ szak-
mákban vizsgázott hetvenhá-
rom mester a bizonyítéka an-
nak, hogy sikeresen le is bonyo-
lította azt, bevonva a város
szakképzõ iskoláit, jeles szak-
embereit, régi mestereit. 

– A kamarák egyre fontosabb
szerepet töltenek be a szakképzés
területén – mondta beszédében
Cseresnyés Péter, alpolgármester. –
A hétköznapokban mi, a megrende-
lõk, fogyasztók is egyre inkább
érezzük, hogy hiány  van a jól kép-
zett, szakmájukat szeretõ tisztes
szakemberekbõl, igazi mesterekbõl.
Önök bizonyára jól tudják, hogy a
mester szó nemcsak rang, hanem
kötelez is. Kötelez a becsülettel,
nagy szaktudással végzett munká-
ra, a kuncsaft iránti tiszteletre, a
tudás folyamatos karbantartására.
A bizonyítvány, a mesterlevél csak
befektetés, a naprakész tudás alap-
ja, amely rendszeres revízióra szo-
rul. Amikor esküjük után immáron
befogadják Önöket a mesterek csa-
ládjába, legyen elsõ gondolatuk a
köszöneté. Mindazoknak, akik lehe-
tõvé tették, hogy mesterré válhas-
sanak. A jó példát kövessék, nevel-
jenek maguk is jó szakembereket,
és ne feledjék Henry Ford, az autó-
király szavait: „Bárki, aki felhagy
a tanulással, az öreg: legyen húsz-
vagy nyolcvanéves. Aki viszont
mindig tanul, az, fiatal marad. Az
életben a legnagyobb dolog frissen
tartani az elmét.” A magyar mes-
terlevélnek egyre nagyobb rangja
van hazánkban és külföldön egy-
aránt. Belépõt jelent minden euró-
pai országba. A mesterek azonban
termékeiket, szolgáltatásaikat jel-
lemzõen helyben kínálják a fo-
gyasztóknak. Õszintén remélem,
hogy Önök is itthon, városunkban
fognak  – a szó nemes értelmében –
mesterkedni.

MMeesstteerreekkeett
aavvaattttaakk

OOrrsszzáággooss kkuuttyyaakkiiáállllííttááss aa CCssóónnaakkáázzóó-ttóónnááll
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Június 14-én volt húsz éves
évfordulója annak, hogy a
nagykanizsai születésû, Lete-
nyén nevelkedõ Födõ-Vargek
Lajos egymotoros, Vadliba név-
re keresztelt Cesna-210 típusú
gépével egy leszállással (Iqaluit,
Baffin-szigetek) a nyugat-kana-
dai Victoriából Budapestre re-
pült. A mind máig egyedülálló
bravúrról, és életérzéseirõl a
Murarátkától két kilométerre,
festõi környezetben lévõ birto-
kán beszélgettem.

– Milyen indíttatást érzett arra,
hogy a fellegekben járjon, egyál-
talán mikor határozta el, hogy pi-
lóta lesz?

– A repülés maga a szabadság!
A szabadság pedig az, ahol én va-
gyok az úr! A parancsot magam-
tól kapom, én hajtom végre, tehát
nincs hozzá nem értõ elvtársi uta-
sítás. Az elhatározást egyébként a
technikai fejlõdés is motiválta, hi-
szen nem járhat az ember csak ló-
háton, mint apáink korában.

– Ha már apáink kora került
szóba, mondjon valamit a szülei-
rõl, úgy tudni, családjában kato-
nás rend volt.

– Apám jutasi õrmester volt,
sajnos nem jött haza a Don-ka-
nyarból. Nagyapám pedig Ferencz
József õrnagya volt, aki specialis-
ta bakaként szerelt le. Az õsziró-
zsás forradalom idején az elvtár-
sak fel akarták akasztani, mivel túl
jó magyar katona volt. Én magam
meg vagyok gyõzõdve arról, és ér-
zem is, hogy elõzõ életemben én is
katona voltam. Ez egy furcsa rein-
karnációs folyamat.

– Az ötvenhatos forradalom
idején távozott sebesülten az or-

szágból. Kitérõkkel érkezett Ka-
nadába, ott folytatta tanulmányait.
Kint sikeres embernek számított,
mi motiválta, hogy hazarepüljön?

– A kereskedelmi diploma meg-
szerzése után üzletember lettem,
és természetesen pilóta. A repü-
lést mindig nehéz, embert próbá-
ló feladatnak tartottam, nagy ki-
hívásnak. Azért, mert a repülés-
ben gyakran egy másodperc alatt
kell dönteni, ugyanis egy perc
alatt kilométereket tehetek meg.
Hazajönni egy egymotoros gép-
pel teljesen egyedül, minden sze-
mélyzet nélkül nagyobb feladat,
mint egy hadirepülõnek száz éles
bevetés. Nem leértékelni akarom
én a hadirepülõket, nem az szá-
mít, mit hordanak a vállapjukon,
hanem az, hogy a fejükben mi
van. Fontosnak tartom a gyakori
erõpróbát, a megméretést. A har-
cost csak a harc teszi edzetté!

– Ön az életében többször koc-
káztatott már, berepült a Bermu-
da-háromszögbe, sõt át is repülte
azt. Ez afféle magyar virtus?

– Az nem volt veszélyes! Ha
csak nem akkor, ha véletlen az
agyamra olyan hatással van a
mágneses energia, mint ami-
lyennel lehetett volna. A virtus
az életem! Én a szabadság kato-
nája vagyok, és ehhez nem kell
egyenruha, nem kellenek csilla-
gok a vállapon. Azonban ne fe-
lejtsük el, van egy régi mondás:
Aki hõs, az meghal, vagy elve-
szik. Aki ott sem volt, az majd
meséli a diadalokat, és kapja a
kitüntetéseket. Nem baj, csak a
Hazát szolgálja.

– Ezzel a repüléssel bekerülhe-
tett volna a rekordok könyvébe.
Végül is miért maradt ki?

– Nagyon nehéz volt olyan utat
találni, amelyet nem jártak addig
meg. Az általam választott útról
még nem ért célt senki, sõt az el-
múlt húsz évben meg sem próbál-
ták. Illetve, aki megpróbálta, az
több helyen is leszállt. Én igye-
keztem megmutatni, mire képes
egy magyar amerikai felszerelés-
sel. Nem az a lényeg, hogy hova
kerül be az ember, hanem a bra-
vúr, a teljesítmény.

– Beszéljünk egy kicsit a repü-
lõjérõl, a Vadlibáról. Miért éppen
a Cesna jött szóba?  Milyen átala-
kításokat végeztek a gépen?

– Mindenképpen egymotoros
gépet kellett választani, a több-
motoros gépnek nem lett volna
esélye, már csak az üzemanyag-
fogyasztás miatt sem. Másrészt

az egymotoros gép központilag
húz. Az alapgépnek esélye sincs
arra, hogy folyamatosan repül-
jön huszonegy órát. A tartós re-
pülésnél az üzemanyag-fogyasz-
tás súlyponti probléma, tehát je-
lentõsen meg kellett növelni a
benzintartályt. Így is tizenkilenc
és fél órányi üzemanyaggal re-
pültem huszonegy óra tíz percet.
Mikor leszálltam Ferihegyen,
már egyik tankban sem volt ben-
zin. A motort mégis én állítottam
le.

– Életének egy jelentõs korsza-
kát a szülõföldjétõl távol töltötte,
míg végül hazatért. A hazától tá-
vol is megõrizte magyarságát.
Hol könnyebb megõrizni ezt az
ön számára is fontos érzést, itt-
hon vagy külföldön?

– Külföldön, távol a hontól le-
het jobban magyarrá válni. A tá-
volság kemény és nagy tanító. Jó
tanítvány csak akkor lehet az em-
ber, ha nem szenilisen, hanem
normálisan él. Tehát külföldön
azzá válik, amivé szabad akaratá-
ból lenni akar. Legalábbis az esé-
lyt megkapja rá. Itthon többnyire
olyan emberek közé kerül, akik
mindent elkövetnek azért, hogy
véletlenül se tudjon kitörni, bebi-
zonyítani a képességeit, adottsá-
gait.

– 1956-ban krízishelyzetben
hagyta el az országot, hogy érté-
keli a mostani helyzetet?

– Igen, krízishelyzet volt több
okból is, az ország számára és az
emberek számára is. Nekem még
ráadásul azért is, mert majdnem a
lábamba került. Lövést kaptam, a
golyót késõbb vették ki Ausztriá-
ban. Nem jöttem volna haza, ha
tudom, hogy ilyen változás lesz. Itt
egy kirakat-rendezés történt. Itt-
hon nem mostak fel senkivel sem-
mit. Mint kultúrember azt mon-
dom, jó is, mint katona, azt mon-
dom, vér nélkül nincs forradalom!

– Végül hazatért, mint sokan
mások. Visszahúzta a szíve. Miért
választotta ezt a környezetet?

– Itt van õzem, szarvasom, vad-
disznóm, lovam, kutyám, macs-
kám.

– És van egy sajátos turulma-
daras emlékmûve is…

– Elõször az emlékmûvet a fa-
luban, Murarátkán szerettem
volna felállítani. Ahhoz, hogy
oda kerüljön, az emlékmû tervét
el kellett volna küldeni Buda-
pestre, ahol minden bizonnyal
áttervezték volna. Ez az emlékmû
én vagyok. Az én lelkem mindig
itt marad a Kárpát-medencében.

Czene Csaba

Felhívás
A Nemzetközi Szent György

Lovagrend Zala Megyei 
Szervezete 

könyvgyûjtési akciót 
szervez Erdély és Kárpátalja

magyarjai részére. 

Feleslegessé vált könyveit,
melyet e célra fel tudna 

ajánlani, leadhatja a Városi
Könyvtárban, a Vöröskereszt
helyi irodájában és a Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban. 

Az adományokat 
köszönettel fogadjuk. 

A gyûjtés folyamatos.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú he-
lyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlaká-
sok 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: kom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épüle-
ten 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 la-
kás 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 megtekinté-
sének idõpontja:  2007. június 21. 14-15 óráig

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogá-
nak elnyerésére. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal háza-
sok/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: össz-

komfortos. 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: össz-

komfortos. 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: össz-

komfortos. 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. Polgármes-
teri Hivatal Szociális Osztály. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati
nyomtatvány ugyanitt kapható.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk
Pályázat a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdí-

jasházban  megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségü-

gyi 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 bér-
lakások bérleti jogának elnyerésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. július 4. 18.00 óra. Helye: Pol-
gármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfél-
fogadó. 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: önkor-
mányzati bérlakást leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatá-
sokért 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 szol-
gáltatásokért 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 ügyfélszol-
gálatán (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 Ingat-
lankezelési 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.

NNyyuuggddííjjaasshháázzii hheellyyeekk

Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot és ingatlantulajdonosokat, használókat,
hogy az idei évben a gyorsabban beindult vegetációnak köszönhetõen a parlagfû, vala-
mint több allergiát keltõ növény virágzásnak indult, vagy ahhoz közeli fejlõdési sza-
kaszba 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 kötelezett-
ségük. A 2007. évi XVI. törvény 20.§ (1) bekezdésében a törvényhozó módosította a nö-
vényállomány fejlettségi állapotát. E szerint a földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az álla-
potot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfû irtásának elmu-
lasztása 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-

ságtól, növényi borítottságtól függetlenül. A növényvédelmi bírság tételes mérté-
kérõl a 187/2006. (IX. 5.) számú Kormányrendelet rendelkezik. E szerint a mu-
lasztók belterületen 20.000 forinttól 750.000 forintig terjedõ pénzbírságot kötele-
sek fizetni. Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a parlagfû irtásán kívül továb-
bi 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 sorol-
ja fel azokat a növényfajokat, vagy családokat, melyek ellen a védekezést a vegetá-
ciós idõszakban meg kell kezdeni és azt az idõszak végéig fenn kell tartani. E növé-
nyek: – Üröm-félék, Libatop-félék, Útifû-félék, Pázsitfû-félék, valamint a Lorum-
(vagy sóska) félék. A fenti növények elleni védekezésrõl az önkormányzati ren-
delet 6.§-a rendelkezik. Tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, földhasz-
nálókat, hogy a rendeletben elõírt kötelezettségek betartását az eljáró hatóság
munkatársai ellenõrzik, a kötelezettségüket elmulasztó földhasználók ellen sza-
bálysértési eljárást folytat le a jegyzõ, mely során 30.000,-forintig terjedõ pénz-
bírságot szabhat ki. 

FFeellhhíívvááss
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A Miskolci Bölcsész Egyesü-
let Nagy Lajos Király Magán-
egyetemének díszdoktorává fo-
gadták Rózsás János írót, Nagy-
kanizsa díszpolgárát, a Gulag
rémségeinek hiteles krónikását. 

Rózsás Jánost a Várdy profesz-
szor-házaspárral, dr. Várdy Bélá-
val és dr. Várdyné Huszár Ágnes-
sel, a Pittsburgh-i Egyetem pro-
fesszoraival együtt jelölték a dísz-
doktori címre. Az avatást egy iro-
dalmi est is megelõzte Felsõzsol-
cán, Miskolc külvárosában, maga
a díszdoktorrá avatás pedig a mis-
kolci evangélikus templomban
történt. A két professzor laudá-

cióját dr. Jeszenszky Géza, volt
külügyminiszter, míg az idõs íróét
dr. Stark Tamás történész mondta
el. Rózsás János székfoglalóját a
leventék sorsával kapcsolatosan
tartotta meg. Ebben elmondta,
küldetéstudatból vállalta a króni-
kás szerepét, hogy a szerencsétlen
sorsú nemzedék szószólója lesz.

– Elég sok elismerést kaptam
már, de úgy érzem, ez, a legutóbbi
a legmegdöbbentõbb – mondja. –
Ez egy olyan cím, amellyel nyilvá-
nosan is elismerik a munkámat,
kutató tevékenységemet. Ezért ter-
mészetesen sokat jelent számomra. 

Az író manapság a Gulag-
lexikon újabb kiadásán dolgozik,

széleskörû levelezést folytat, s egy
film-forgatókönyvet is ír, de errõl
egyelõre nem kívánt többet mon-
dani. Annyit azonban elárult, az
egyik legnevesebb hazai rendezõ
kívánja a szibériai rabság kilenc

évébõl kiragadott epizódokon ke-
resztül bemutatni történelmünk
azon idõszakát, amelyrõl még ma
is keveset tudunk. 

Horváth Attila 
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Nagykanizsa díszpolgára, kezében a díszdoktori oklevél másolatával
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FELHÍVÁS
2007. június 28-án 9 órakor
kerül sor a Vasember Ház
Dísztermében a hagyomá-

nyos nagykanizsai

BORVERSENYRE
A verseny kiírója és rendezõje:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város,
Nagykanizsai Hegyközség. A ver-
seny védnöke: Magyar Szõlõ- és
Borkultúra Kht.

Nevezési feltételek: a versenyre
azok a bortermelõk nevezhetnek,
akik a Nagykanizsai Hegyközség
területén termett, származási bizo-
nyítvánnyal igazolt szõlõbõl készí-
tett (fajtánként legalább 100-100
liter) borral rendelkeznek és a Vá-
ros Bora cím elnyerése esetén (a
zsûri által meghatározott áron),
hajlandóak a városnak eladni azt.
Nevezni 3 darab 0,75 literes palack
bormintával lehet, 2007. június 27-
én 12 óráig a hegyközségi irodán.
Nevezési díj: fajtánként 500 Ft.
A zsûri elnöke: Zilai Zoltán, bo-
rász, az O.I.V. (Nemzetközi Szõlé-
szeti Borászati Szervezet) Borbírá-
ló Bizottságának tagja. 
A BÍRÁLAT AZ O.I.V. 100 PONTOS BÍRÁ-
LATI MÓDSZERÉVEL TÖRTÉNIK!

A borverseny fõdíjai: 
„AVÁROS FEHÉRBORA” és a
„VÁROS VÖRÖSBORA” cím 
Adíjazottak oklevelet kapnak. 
Minden további információ:
Förhénci Horváth Gyula elnök
(06-20/9193-308)!

A rendezvény fõ támogatója a Magyarországi
Volksbank Zrt.

A június 23-án este tizennyolc
órakor kezdõdõ Múzeumok Éj-
szakája programról tartott saj-
tótájékoztatóján Száraz Csilla, a
Thúry György Múzeum igazga-
tója elöljáróban azt hangsú-
lyozta, hogy az országos ren-
dezvényhez kapcsolódva szere-
tettel várnak mindenkit a mú-
zeumba. A belépés ingyenes. 

Az intézmény udvarán kézmû-
ves foglalkozásra invitálják a gye-
rekeket, ahol a kagyló- és csigafes-
tés, kalózmaszk készítés, homok-
vár építés titkait ismerhetik meg.
Közben, 19.30 órától a letenyei
mazsorett csoport fergeteges be-

mutatót tart. Amíg õk vidáman tán-
colnak, jelmezes vezetõvel
Kincskersõ Kalandtúra veszi kez-
detét. Akvarisztikai tanácsadás,
karibi tengerparti hangulat, büfé és
sokféle meglepetés várja a Múzeu-
mok éjszakáján a kanizsaiakat. S
akik kellõen megmártóztak a ten-
gerparti hangulatban, a csillagos
eget kémlelhetik huszonegy órától
a Nagykanizsai Amatõr Csillagász
Egyesület bemutatóján. Huszonkét
órától megnyílik a Tengerek éksze-
rei címû idõszaki kiállítás, mely a
Móra Ferenc Múzeum természet-
tudományi gyûjteményébõl ad vá-
logatást. A tárlókban elhelyezett
anyag Földünk állatföldrajzi be-

osztásának megfelelõen zónánként
és életközösségenként csoportosít-
va látható. A világ jelenkori csiga-
házaiból és kagylóhéjaiból kettõ-
száznyolcvannégy faj közel négy-
száz példánya kerül bemutatásra.
Földünkön egyébként az ismert
csigafajok száma meghaladja a
százezret, a kagylóké pedig a hú-
szezret. A falakon Dombóvári Ti-
bor búvárfotós Best feature-díjas
fényképsorozata varázsolja elénk a
trópusi tengerek szín- és formagaz-
dag élõvilágának változatosságát.
A program az Orff ütõegyüttes fel-
lépésével zárul. 

B.E.

MMeegglleeppeettéésseekk aa MMúúzzeeuummookk ÉÉjjsszzaakkáájjáánn

KKiinnyyíílltt aa ttaavvaasszz,, mmiinntt eeggyy iimmááddssáágg
Wass Albert erdélyi költõ

mûveibõl tartott elõadást két
erdélyi színész házaspár, Kiss
Törék Ildikó és Varga Vilmos a
Református templomban. 

A tizennegyedik éve mûködõ
nagyváradi Kiss Stúdió Színház
mûvészei Európa olyan országaiba
viszik el a mûsorukat, ahol ma-
gyarok élnek, és nem feledkeztek
meg magyarságukról, még nem
felejtették el anyanyelvüket. Az el-
telt esztendõknek mindig az adott
megújuló hitet, reménységet, hogy
vannak közösségek, akik áhítják a
szép magyar szót, a míves gondo-

latot, akiknek fontos az értékek
megõrzése, s akik számára való-
ban templom Thália temploma.
Õnekik játszanak estérõl estére, és
nyújtják át az üzenetet elõadásról
elõadásra, s ha kinyílik a tavasz,
mint egy imádság, akkor mind-
annyian látóemberekké válunk,
akik a magunk módján, a magunk
kicsiny eszközeivel életet, értéket
sugallhatunk a minket nézõknek, s
talán ily módon a jövendõnek is.
A hitvallásuk után álljon itt egy
gondolat Wass Albert, Ember az
országút szélén címû mûvébõl.
Két virágot viszek magammal.
Egyik otthonom sírjáról való, a

másik hazám határáról. Ez a két
virág lesz az én örökségem az
unokám számára. Mert ez a két vi-
rág hazaviszi egyszer még az uno-
kámat, s az ország, amit ezzel a
két virággal fölépít magának, új
lesz és tiszta és arra való, hogy
emberhez méltón éljenek benne az
emberek. Száz meg száz, és ezer
meg ezer embert kapcsolt össze a
Wass Albert-i üzenet, mely szerint
Isten, aki a kivágott csonkból ter-
mõfát tud növeszteni újra, nem
hagyja elveszni a népeket sem,
akik benne hisznek. 

B.E.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Park-
ban található két darab irodahelyiségét. Az irodák 14,5 és 31,5 m2 (alapterüle-
tûek, 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 telefonszá-
mon lehet: 93/310-256.

BBéérrbbeeaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk
aazz iippaarrii ppaarrkkbbaann

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, 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 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 megál-
lapítása 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 kapcso-
latfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, a szakmai gyakorlat igazolását, a pályázó munkakör betöltésév-
el 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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2007. évben 2 millió Ft.

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, épít-
mények tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltéte-
lek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az építészeti örökség
helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, ame-
lyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda,
péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.) A pályáza-
tokat 2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban be-
küldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A boríték-
ra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007. 

A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.

ÉÉppííttéésszzeettii öörröökksséégg hheellyyii vvééddeellmmee

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

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóóráját 2007. június 29-i helyett 2007. július 6-án 18 órától 19 óráig
tartja a bajcsai kirendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

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

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban heti 30 órában, határozatlan idõ-
re, hat hónap próbaidõ kikötésével történik. A munkakör a pályázat elbírálá-
sát követõ hónap 1. munkanapjától betölthetõ. Pályázati feltételek: magyar
állampolgárság, büntetlen elõélet,  egyetemi vagy fõiskolai szintû agrár-felsõ-
oktatásban szerzett szakképzettség (ezen belül: erdõmérnök, kertészmérnök,
környezetgazdálkodási agrármérnök, környezetvédelmi mérnök vagy táj- és
kertépítész, környezetmérnök, növénytermesztési mérnök, tájgazdálkodási mér-
nök), 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 pályázó-
nak 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 jogállá-
sáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Köz-
szolgálati Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat dr. Gyergyák Kriszti-
na aljegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, 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 beérkezé-
si határidõt követõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-708
vagy 500-710 telefonszámon. 

VVáárroossii ffõõkkeerrttéésszz

25.qxd  2007.06.20.  15:02  Page 13



A GE Nagykanizsai Fényfor-
rásgyár ELFUN önkéntesei is-
mét felgyûrték az ingujjukat, és
két nagykanizsai óvoda is örül-
hetett a munkájuknak. 

A Rózsa úti Óvodában több,
mint ötven autólámpagyári ön-
kéntes segített felújítani az udvari
mászókákat, hintákat, játékokat,
padokat, valamint szép színt ka-
pott a kerítés is. Az akcióhoz
csatlakozott az Élet Iskolája GE-s
programban résztvevõ Mezõ Fe-
renc Gimnázium kis csapata is. 

A lámpagyáriak menedzsment-
je a Corvin utcai Hétszínvirág
Óvodában dolgozott. Felépítettek
egy 4x4 méteres szép babaját-
szóházat, lefestették a kerti fajá-
tékokat, libikókát, mászókát, a
fémjátékokat, a homokozó-korlá-
tot és a teraszkorlátot, valamint
padokat festettek. Az önkénte-
sekhez csatlakoztak az Élet Isko-
lája GE-s programban résztvevõ
Cserháti Sándor Szakképzõ Isko-
la maroknyi csapata, valamint  az
óvonénik is. 

Az önkéntesek szabadidejük-
ben tovább folytatták társadalmi
munkájukat, a Szent Imre utcai
Micimackó Óvodában is végez-
tek felújításokat. A lelkes csapat
lefestette az összes udvari játé-
kot, virágtatókat, bejárati kapu-
kat, korlátokat, valamint felújítot-
ták és lemeszelték az udvart kö-
rülvevõ falakat is. Új hálót sze-
reltek fel a sportkapukra. Minden
alapanyagot a  gyár finanszíro-
zott, s ezen kívül a Micimackó
ovisai ajándékba kaptak új pado-
kat és asztalokat, s azt a gumiszõ-
nyeget is, melyet a Kompakt gyár
önkéntesei helyeztek el a hinta
alá.

N.B.Gy.

A városi tanévzáró ünnepség-
nek helyet adó Medgyaszay Ház-
ban a megjelenteket Marton Ist-

ván polgármester köszöntötte.
Beszédében kiemelte, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium, vala-

mint a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által támogatott
versenyeken indulók közül hat-
vannégyen vehetik át önkormány-
zatunk elismerését emléklap, em-
lékplakett és könyvutalvány for-
májában. Az elért eredményekhez
természetesen nagymértékben
hozzájárultak az õket felkészítõ
pedagógusok is. Köszönetük jele-
ként idén ötvenöt pedagógusnak
adott át emléklapot és könyvutal-
ványt. Marton István ebbõl az al-
kalomból köszönte meg városunk
minden pedagógusának és az ok-
tatásban dolgozóknak az ember-
séget, a nevelést, a jogszabályvál-
tozásokban teli világunkban az
együttmûködést, azt, hogy tudá-
suk és egyéniségük jellemformáló
legjavát adták diákjainknak, isko-
láinknak és városunknak is. Az
ünnepséget a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola tanulóinak mû-
sora színesítette.

B.E.

Idén lesz harminc éve, hogy a
tanítói pályán van N. Nagy
Henriette. Húsz évig  magyar
nyelv és irodalmat, valamint
rajzot, tíz éve csak rajzot tanít
az elsõ-negyedik osztályosok-
nak a Hevesi Sándor Általános
Iskolában. Ezt a sors kegyelmé-
nek tekinti. Rajz szakon szere-
tett volna tovább tanulni, de a
kevés jelentkezõ miatt nem in-
dították el, így népmûvelõként
végzett Kaposváron. 

– Hiszek a sorsszerûségben.
Én sem kerültem el a kijelölt uta-
mat. Életem derekán hazatértem,
a hazatérés visszakanyarodó
görbe gyalogutat jelent számom-
ra – kezdte a rajzolás szépségé-
nek kifejtését, amit Müller Péter,
vagy Gluck operája nyomán a
Boldog lelkek táncához hasonlít.
– Tíz éve a Hevesi Iskola vezeté-
se felfigyelt rá, hogy tanítványa-
im sorra nyernek országos és
nemzetközi pályázatokon, és fel-
kértek egy olyan variációra, ami
egyébként nem jellemzõ általá-
nos iskolára, hogy mint a felsõs
rendszerben, elsõtõl-negyedik
osztályig tanítsam a rajzot. Úgy
érzem, a helyemre kerültem. Az a
hitvallásom, akkor mûködik jól a
világ, ha mindenki a kijelölt út-
ján halad. 

– Hogyan kell érteni a hasonló-
ságot a boldog lelkek táncához?

– A munkásságomra is jellem-
zõ a boldog lelkek tánca, hiszen
amikor bemegyek egy osztályba,
úgy érzem, mindenki örül. Hogy-
ha még sikert is érünk el, ugyan-
úgy örülnek neki a szülõk, a gye-
rekek és a kollégáim is. Egy nagy
örömként élem meg a munkámat,
és ez csodálatos dolog. Például a
napokban beléptem az osztályba,
és az elsõs Emmám megjegyezte,
rajzóra lesz, jaj de jó. Ennél na-

gyobb elismerés nem lehet. Na-
gyon lelkesek a gyerekek, és úgy
érzem, jól is dolgoznak. Minden-
ki kifejezi valahogy magát, de
nem szabad elvenni a kedvüket,
ha nem a legtökéletesebben sike-
rül valami. Sokan megkérdezték
tõlem, hogyan mûködik ez. Ha
bemegyek az osztályba, valami
csoda történik a gyerekek és köz-
tem. Átveszik azt a rezgést, har-
móniát, és alkotunk. Nincs görcs,
nincs megfelelési kényszer, és ne-
gyedik osztályra eljutnak odáig,
hogy nem félnek lerajzolni példá-
ul egy vázát, mert nem veszem el
a kedvüket a rajztól. Örülök,
hogy nem osztályozzák a készség-
tárgyakat negyedikig, hiszen nem
születtünk egyforma készségek-
kel, kézügyességgel. Nem szabad
a gyereket megtörni.  Az elisme-
rés, a siker, a szeretet a legfonto-
sabb egy gyermeknél. Ki kell
bontani a bizalmukat feléd. A
rajzzal való kifejezés a lelkét mu-
tatja. Ha sötét színnel, vagy egy

oldalra fest, vagy piciket rajzol,
akkor szorong. Tudom hogyan
kell ekkor a gyerekhez közelíteni.
Nagyon fontos a tanítónõ, de az
óvónõ szerepe is, mert ilyenkor
már látni a csíráját annak, hogy
ki miben lesz jobb. Van aki grafi-
kus, festõ alkat, vagy a pasztell
megy neki jobban. Hogy valaki-
bõl kihozzák a sikert, ahhoz úgy-
mond egy mester kell. Meg kell
mutatni neki az utat, utána már
el meri hinni, és el mer indulni.
Iskolánkban olyan közegben él-
nek a tanulóink, ha átadom õket,
az indíttatás folytatódik. A sike-
rért azonban velem együtt meg
kell dolgozniuk. A folyamatos
munkánk eredményét a sok-sok
oklevél, plakett mutatja. A diákok
az évek során szerzett okleveleket
elrakhatják, s amikor gimnázi-
umba mennek, a fénymásolatát
csatoljuk a továbbtanulási lapjuk
mellé. 

Bakonyi Erzsébet
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BBoollddoogg lleellkkeekk ttáánnccaa

SIMON TTAMÁS
Okleveles gyógy- és frissítõ masszõr

NNaaggyykkaanniizzssaa
Attila u. 8/D. 1. emelet Tel.: 20/327-7205

MMuunnkkáánnkk eerreeddmméénnyyéétt ssookk-ssookk ookklleevvééll,,
ppllaakkeetttt mmuuttaattjjaa

A Tempus Közalapítvány ál-
tal, az Oktatási Minisztérium
támogatásával kiírt pályázaton
hatszázezer forintot nyert a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
Világ-Nyelv Forrásközpont ki-
alakítására. 

A pályázatot úgy állította
össze az intézmény – mondta
Szermek Zoltán igazgató –,
hogy partnerként igyekeztek be-
vonni a város valamennyi álta-
lános iskoláját is. Így nemcsak
saját diákjaik számára nyitott a
könyvtár melletti könyvraktár-
ból kialakított Világ-Nyelv For-
rásközpont, hanem az általános
iskolás tanulók is bõvíthetik an-
gol és német nyelvismereteiket.
A pályázatnak az volt az egyet-
len kikötése, hogy tankönyvet
és szótárat nem vásárolhatnak.
Olyan jellegû kiadványokat le-
hetett beszerezni, amelyek nem
kimondottan az iskolai tanórára
való felkészítést segítik, hanem
azon túlmutatnak. A forrásköz-
pontban mintegy háromszáz
könyv, újság, folyóirat, elektro-
nikus adathordozó, hang- és vi-
deokazetta található és kölcsö-
nözhetõ. A nyelvi központot a
pályázat elõírásainak megfele-
lõen öt évig kell fenntartani, ez
idõ alatt további pályázatokat is
be lehet nyújtani a mûködteté-
sére. 

B.E.

VViilláággnnyyeellvv-
kköözzppoonntt 
aa MMeezzõõbbeenn 

KKiieemmeellkkeeddõõ eerreeddmméénnyytt eelléérrtt ttaannuullóókk

Immár hatodik alkalommal rendezett jutalmazási ünnepséget az
országos tanulmányi versenyeken kiemelkedõ eredményt elért diá-
kok és felkészítõ tanáraik számára a polgármesteri hivatal Mûve-
lõdési és Sportosztálya.
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RRóózzssaa NNaappookk aa hhaarrmmiinnccaaddiikk 

Fennállásának harmincadik
évfordulóját egy hetes rendez-
vénysorozattal ünnepelte a Ró-
zsa Óvoda. Az intézmény neve-
lõtestülete, alapítványa és szülõi
munkaközössége által szerveze-
tett Rózsa Napok felújított ját-
szóudvar avatásával kezdõdtek.

A nagycsoportos gyermekek és
a Szivárvány Fejlesztõ Központ
óvodásainak mûsora után Ricsi
bohóc szórakoztatta a gyerkõcö-
ket. Óvónõk kórusával és bábelõ-
adással folytatódott a program,
majd baráti beszélgetésre és emlé-
kezésre került sor a kollégákkal.

A záróünnepség az óvodások mû-
sorával kezdõdött, majd az óvoda
történetét Bogyay Lászlóné óvo-
davezetõ ismertette. Köszöntõt
mondott és az önkormányzat ne-
vében oklevelet, valamint könyv-
ajándékot nyújtott át Szmodics
Józsefné, a Mûvelõdési Osztály
vezetõje. Nagy sikert arattak fellé-
pésükkel az egykori óvodások is.
A fellépõk sorában Vámos Janka
énekelt, Cseke Dániel trombitán,
Bence hegedûn, Németh Áron kla-
rinéton játszott. Balázs Enikõ és
Nagy Krisztina verset mondott,
Czupi Veronika, Dániel és Áron
musical részleteket adott elõ. A
színes kulturális programot Kócza
Attila gyermek néptánc együttese
zárta, majd a köszöntések sora kö-

vetkezett. Bogyay Lászlóné em-
léklapot és virágot adott át az
óvoda fennállása óta dolgozó Dá-
vid Ernõnének és Fülöpné Buti
Ágnesnek. A pedagógus nap al-
kalmából a Szülõi Munkaközös-
ség elnöke Takácsné Németh Ani-
kó és két kislánya, Takács Petra
és Natasa köszöntötte az óvoda-
pedagógusokat. Végül a vendé-
gek végigsétáltak a megszépült és
új játékokkal kibõvített, 2008-tól
a kötelezõ balesetmentes játszótér
elvárásainak is megfelelõ játszó-
udvaron, melyet az óvoda hat
csoportjának, mintegy százhatvan
kisgyermeke használ nap mint
nap. 

B.E.

Leképzett valóság. Mihalicz
Máté, a Batthyány gimnázium
2005-ben érettségizett, jelenleg
a Pécsi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának esz-
tétika-történelem szakos hallga-
tója fotóit láthatja a közönség jú-
lius 2-ig a Medgyaszay Házban.
A Leképzett valóság címû, feke-
te-fehér és színes nagyításokat

tartalmazó fotókiállítást Stamler
Lajos mûvésztanár nyitotta meg.
Mihalicz Máté számára a fotózás
az a dolog, ami segíti felülkere-
kedni a mindennapok egyhangú-
ságán. Azt vallja, mindenki éle-
tében lennie kell egy helynek,
ahová menekülni tud. Az õ éle-
tében a fotográfia ez a hely.
Gyermekrajzok. Gyermekraj-

zok címmel zárult a Hevesi Sán-
dor Általános Iskola galériájá-
nak ez évi programsorozata. Az
iskolagaléria nyári szünidõ elõtti
utolsó kiállításán a tanulók vi-
dám rajzaiból válogattak össze
egy csokorra valót. Az ifjú mû-
vészek a rajzórák, rajzszakkörök
és a szabadidõs tevékenységeik
során kóstolgatják a grafika, az

akvarell- és pasztell-, selyem és
üveg festészet ízeit. Gyermek-
rajzokat nézegetni mindig lélek-
melengetõ tevékenység. A kisis-
kolások munkái olyanok a fel-
nõtt nézõnek, mint a virág, a
madárdal, a hûs vizû forrás, az
árnyékot adó hársfa! – vallja
Lengyák István galériavezetõ pe-
dagógus.
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