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 Arcok a Városból

E havi számunkban Dr. Végi Melindát, a Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Osztály jogi előadóját kértem meg
egy rövid bemutatkozásra.
- Siklóson születtem, általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat is itt végeztem. 2000- ben a JPTE Állam és
Jogtudományi Karán szereztem a diplomámat. Siklós Város Polgármesteri  Hivatalában 2000. december 8-a óta
dolgozom, a gyámhivatalban kezdtem köztisztviselői pályafutásomat. Jelenlegi helyemre 2004. december közepén
kerültem. 
Vagyonkezeléssel  kapcsolatos  ügyekkel,  az  osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó  jogi  kérdések  megoldásával,
véleményezésével,  rendelet  módosítások  előterjesztésével,  vizsgálatával  foglalkozom.  Feladatkörömbe  tartozik
többek  között  az  osztály  munkájával  kapcsolatos  szerződések  elkészítése,  jogszabályváltozások  figyelemmel
kisérése,  ingatlanok  tulajdonba  adásának  intézése.  Véleményem  szerint,  amikor  tavaly  erre  az  osztályra
áthelyeztek, a cél az volt, hogy a képesítésemnek és végzettségemnek minél inkább megfelelő feladatot lássak el.
Bár alig öt hónapja tevékenykedem jelenlegi munkakörömben, elmondhatom, hogy főleg a változatossága miatt
tetszik.  Minden  nap  új  kihívásokkal  találkozom,  sokszor  nagy  horderejű,  felelősségteljes  ügyeken  dolgozom.
Munkám által jobban megismerem a várost, az itt élő embereket, azok problémáit. 
A hobbim? Gyermekkoromban a  családom megfertőzött  a  labdarúgás  szeretetével.  Évek óta  lelkes  szurkolója
vagyok az AC Milán csapatának. Az olasz mentalitás amúgy is közel áll a szívemhez, és ez kollégáim szerint a
temperamentumomon meg is mutatkozik. Szeretem az olasz divatot, az olasz ételeket, és a kedvenc városom is
itáliai: Firenze. Amikor csak időm engedi, sokat olvasok. „A Nagy Könyv” játékhoz kapcsolódóan megjegyzem,
hogy  kedvenc  könyvem  Victor  Hugotól  a  Huhogók.  Barátaimmal  szeretek  színházba  járni.  Kedvenc  zenei
irányzataim a rock és a soul. A kutyákért rajongok.
Terveim  között  szerepel,  és  talán  sikerül  megvalósítanom,  hogy  a  közeljövőben  jogi  szakvizsgázom.  Angol
nyelvből  még a  gimnáziumi évek alatt  középfokú nyelvvizsgát  tettem, de olasz  nyelvből  is  szeretnék hasonló
eredményt elérni. Szeretném az osztály működésének hatékonyságát növelni, és a hivatal munkáját a továbbiakban
is segíteni. (szerk.)

Siklós Város kulturális  értékének üde színfoltja a Fúvószenekar.  Schmidt Szabolcsot, a Fúvószenekar elnökét
kértem, hogy vezesse be az újság olvasóit a zenekar életébe.
- Siklóson születtem, 14 éve zenélek vadászkürtön, és 2002. óta vagyok a Fúvószenekar elnöke. A zenélés mellett a
zenekar vezetése  sok munkát igényel.  A szponzorok felkutatása,  menedzselés,  utazások intézése,  a szereplések
megszervezése csöppet sem könnyű feladat.
A zenekar egy nagy család,  teljes  az összetartás a zenekari  vezetőkkel,  rengeteget  jelent  a szülők hozzáállása,
segítsége. Nagyon jó a társaság, teljesen megbízunk egymásban, mindent megbeszélünk közösen. Karnagyaink,
Sztepánovics Gábor, és Márki Norbert is odaadó munkával járul hozzá a zenekar sikeréhez. 2002- ben megalakult
a Fúvószenekari Egyesület, elnöke: Régert Brigitta, titkára: Kajus József. Az Egyesület óriási segítséget nyújt a
zenekar sikeres működéséhez. 
Minden  stílusban  otthon  vagyunk:  komolyzene,  szórakoztató  zene,  filmzene  és  a  slágerek  is  hozzátartoznak
repertoárunkhoz. Úgy érzem, hogy a zenekar magyar zenét szeret a legjobban játszani.
Sok  meghívást  kapunk  külföldre  és  az  ország  minden  területére,  aminek  próbálunk  eleget  tenni.  Voltunk
Lengyelországban, ahová visszavárnak bennünket, Németországban, Ausztriában, Horvátországban, Bulgáriában.
Ezeken  a  helyeken  mindig  nagy  élmény  volt  játszani.  Tavaly  nyáron,  Zalaegerszeg  környékén  turnéztunk.
Felléptünk Hévízen, Kustánszegen, és az ottani önkormányzatnak köszönhetően a zalaegerszegi aqua parkban is
bemutathattuk tudásunkat.  Nagy érdeklődés  kísérte  fellépéseinket,  az előadás  végén egy országos televíziónak
interjút is adtunk.
Egy zenekar életében nem nagy szám a 40 év, de egy ember életében sok. Nyáron 40 éves lesz a Fúvószenekar,
ennek tiszteletére 2005. június 19- én koncertet adunk a siklósi várban, melyen zenélni fognak a zenekar volt tagjai
és karnagyai is. Nagyon várom, hogy együtt zenéljek egykori zenésztársaimmal, akik sok szép emléket idéznek fel
bennem. Köszönettel tartozom a mostani és régi karnagyaimnak, zenetanáraimnak, hogy elindítottak a zenei pályán
és  azóta  is  segítik,  munkámat.  A lakosoktól  sok pozitív  visszajelzést  kapunk.  Köszönjük  nekik a  sok  szóbeli
támogatást, hálásak vagyunk érte. Sokat köszönhetünk a Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola igazgatóinak,
Szabó Lászlónak és Juhász Tibornénak, illetve a siklósi önkormányzatnak, akik megteremtik számunkra a kedvező
feltételeket.
A jövőben szeretnénk a  hangszer  állományunkat  bővíteni,  és  végre  a  zenekar  nívójához megfelelő  öltözethez
hozzájutni. Minden vágyunk, hogy még többet zenéljünk, mert a „zene az életünk.” (szerk.)


