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KKöövveekk aa ffeelleeddééss eelllleenn

1943. és 1945. között zsidók
és romák milliói tûntek el Eu-
rópa városaiból és falvaiból,
legtöbbször anélkül, hogy ma-
radandó nyomot hagyhattak
volna maguk után. 

A Stolperstein-ok, nyersfordítás-
ban botlató kövek, ezeket a hiányzó
nyomokat teszik újra láthatóvá a
kölni mûvész, Gunter Demnig által
macskakövekre applikált réztáblá-
kon az elhurcoltak utolsó lakhelye
elõtt. 2007. tavaszától a német-ma-
gyar együttmûködéseket támogató
Bipolarnak köszönhetõen a mûvész
magyarországi városokban és fal-
vakban is lefekteti az emlékezõ
macskaköveket. Ezek a kövek el-
gondolkodtató mementók, melyet
egy mûvészi kezdeményezés indított
útjára és a kezdetektõl fogva állami
támogatás nélkül, adományokból
készül. A napokban, a holocaust ál-
dozataira emlékezve macskaköveket
helyezett el Gunter Demnig szob-
rászmûvész városunk négy pontján.
A mûvész tíz évvel ezelõtt Németor-
szágban rakta le az elsõ tízszer tíz
centiméteres betonra öntött rezes öt-
vözetet, és ma már tizenkétezer-öt-
száznál tart. Mind a hatmillió áldo-
zatnak nem tud emléket állítani,
ezért egy-egy kõ szimbolikusan az
összes áldozatnak szól. Jelzi, az el-
hurcolt születésének és halálának
idõpontját. A legtöbb településen
helytörténészeket, levéltárosokat és a
Zsidó Hitközséget megkérdezve
olyan személyekre emlékeznek ily
módon, akik nem híres, hanem át-
lagemberek voltak, akikre talán már
nem emlékezik senki sem – mondta
Berger Ágnes, az Emlékezõ Macs-
kakövek bevezetésének kezdemé-
nyezõje. Gunter Demnig a Zrínyi út
33. szám elõtt, dr. Winkler Ernõ fõ-

rabbi és fia Winkler Gábor Lajos
egykori házánál elmondta, annak el-
lenére, hogy nem örömteli alkalom-
ra jöttünk össze, örül a kezdeménye-
zésnek és annak, hogy belevágott.
Annak is örül, hogy egyre több hoz-
zátartozó jelenik meg egy-egy kõle-
tételen. Cseresnyés Péter alpolgár-
mester beszédében kiemelte, egy
olyan vészterhes korszakra emléke-
zünk, amikor az emberek áldozattá
váltak a származásuk, hitük miatt.
Olyan korban éltek õk, amikor hábo-
rodott elmék ülték a torukat, mely-
nek sok millió áldozta lett. Így vált
Nagykanizsa és környéke sok ezer
áldozatot gyászoló közösséggé. A
kövek letétele megadja azt a lehetõ-
séget, amikor visszaemlékezünk a
város történetére, amikor gyermeke-
inknek a múltról beszélünk, el tud-
juk mondani, élt itt Nagykanizsán
egy olyan közösség, amely a város
gazdaságát fellendítette, amely híres-
sé tette ezt a várost nemcsak hazánk-
ban, hanem külföldön, és amelyik
háborodott elmék áldozata lett.
Mondandója végén azt kívánta, ne
nõjön úgy fel nagykanizsai, hogy ne
tudja, mi történt itt 1944. áprilisában.
Végezetül dr. Székely István a Zsidó
Hitközség elnöke megköszönte a
mûvész megható munkáját, mely
egyedi kezdeményezés Európában,
majd Lévai Péterné alelnök ismer-
tette dr. Winkler Ernõ fõrabbi és fia,
Winkler Gábor Lajos életrajzát. A
Deák tér 2. szám alatt Grünhut
Elemér okleveles mérnök, az Ady út
8. szám alatt dr. Goda Lipót városi
tiszti fõorvos, a Király út 15. szám
alatt Szabados Mátyásné Tausz Ilo-
na, a Nõegylet vezetõségi tagjának
utolsó lakhelye elõtt helyezték el az
emlékezõ macskaköveket. 

B.E.

A Rozgonyi Polgári Kör ven-
dégül látta azt az erdélyi csalá-
dot, akivel az elmúlt év elején
vették fel a kapcsolatot. 

Az összejövetelen megjelent
Marton István városunk polgár-
mestere is. A kör tagjai tavaly Er-
délyben jártak – mondta Miha
Tamásné –, és meglepte õket az a
szegénység, amit ott láttak. Több
magyar családdal is megis-
merkedtek, és jártak olyan iskolá-
ban, ahol meghatódva tapasztal-
ták, milyen nagy kincset jelente-
nek az ottaniak számára a Ma-

gyarországról kapott könyvek.
Hallottak arról a mozgalomról,
melynek keretében keresztgyer-
mekeket fogadnak az anyaország-
ban élõ közösségek, magánszemé-
lyek, és úgy döntöttek, havonta
félretesznek egy bizonyos össze-
get, mellyel egy fiatal továbbtanu-
lását segítik az iskolába járáshoz
szükséges havi utazási költséggel.
A kiválasztás szerencsésen tör-
tént, mert a családnak Kanizsán
élnek a rokonai, ezáltal közvetle-
nebb a kapcsolatuk egymással.

B.E.

EErrddééllyyii vveennddééggeett ffooggaaddootttt aa RRoozzggoonnyyii PPoollggáárrii KKöörr

VVíízzmmûû:: FFeellsszzáálllltt aa ffüüsstt,, ddûûllõõrree jjuuttoottttaakk
Több hónapos, politikai fel-

hangoktól sem mentes huzavo-
na után végre sikerült vezér-
igazgatót választani a Dél-Zalai
Víz- és Csatornamû Zrt. élére.

A tulajdonosok legutóbbi közgyû-
lésén a települések jelenlévõ polgár-
mesterei 98,7 százalékos aránnyal
elfogadták Nagykanizsa kompro-
misszumos jelöltjét, Kassai Zoltánt. 

Az ülésen részt vett a cég ko-
rábbi vezérigazgatója, Kovács
Antal is, aki elköszönt a tulajdo-
nos önkormányzatok polgármes-
tereitõl. Hangsúlyozta, csak a
szépre fog emlékezni, s kijelen-
tette, nincs takargatnivalója. Az
új vezérigazgatónak, Kassai Zol-

tánnak együttmûködést ajánlott,
mint mondta, szeretné segíteni az
egyébként fürdõprojektekkel ed-
dig is foglalkozó szakembert.        

Persze, nem volt ennyire köny-
nyed és egyszerû, amíg idáig el-
jutottak a polgármesterek. 

A város jelöltje, Molnár Szabolcs
mellett a régiók csatasorba állították
Zajzon Imrét, a cég jelenlegi mû-
szaki igazgatóját is, aki azonban
nem fogadta el a jelöltséget, ugyan-
is úgy látta, munkáját nem tiszta
helyzetben folytathatta volna. Az
ezt követõ szavazás azonban ismét
nem volt eredményes, az immár
egyedüli jelölt Molnár Szabolcs
ugyanis a szavazatok hetvennégy
százalékát kapta a szükséges nyolc-

van százalék plusz egy szavazat he-
lyett. Az igazgatóság pedig úgy
döntött, nem ajánl új jelöltet. 

A kialakult patthelyzet megoldá-
sára irányult a többségi tulajdonos
kanizsai önkormányzatot képviselõ
Cseresnyés Péter alpolgármester
kompromisszumos javaslata. Vissza-
vonta Molnár Szabolcs jelöltségét és
helyette Kassai Zoltánt javasolta, aki
az egyik önkormányzati szakbizott-
ság és a Vízmû igazgatóságának tag-
ja, s húsz évig a Zalahús nagykani-
zsai üzemének mûszaki vezetõjeként
dolgozott, valamint szakértõként
részt vett több település fürdõpro-
jektjének megvalósításában.

A javaslatot elfogadták, és
csaknem kilencvenöt százalékos

aránnyal választották meg a cég
új vezérigazgatójának Kassai
Zoltán, aki megköszönte a bizal-
mat, majd azt mondta, nyugalmat
és prosperitást szeretne teremteni.

Szavaztak a települések Kovács
Antal prémiumáról is. A voksolás
alapján a volt vezérigazgató nem
kapta volna meg az információink
szerint 2,7 millió forintos prémiu-
mot, azonban kiderült, teljesen fe-
lesleges volt a szavaztatás, hiszen
a prémium kifizetésének feltétele-
it és mértékét jogszabály határoz-
za meg, így az nem lehet tárgya
semmilyen testületi döntésnek. 

H.A.
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Torna Egyletek ha találkoznak,
vagyis az NB III Dráva csoportjá-
nak legutóbbi, harmadik forduló-
jában a Nagykanizsai Torna Egy-
let 1866 MÁV gárdája a Mohácsi
Torna Egylet vendége volt. A ka-
nizsaiak szerezték meg a vezetést
Burucz Barna révén, a hazaiak
azonban még az elsõ félidõben
fordítottak, s végül 2-1-re nyer-
tek. A mohácsiak egyenlítõ talála-
ta ritkaságszámba vehetõ gól volt,
hiszen a középpályás Peterke
András szinte a felezõvonalról ta-
lált az NTE kapujába, mivel a ka-
nizsai kapus egy felszabadító rú-
gás után, fogalmazzunk így, nem
ért vissza a helyére…(A „kör-
nyék” csapatait úgy tûnik, sújtják
az ilyen ívelések, hiszen néhány

hete a szlovén elsõ osztályú lend-
vai Nafta portása is hiába nyúj-
tózkodott egy bajnokin hasonló
szituációban…) Az NTE ezzel a
vereséggel három kör után a ti-
zenötödik helyen áll a 18 csapa-
tos mezõnyben, s vasárnap 16
órától az NTE-pályán a Bere-
mend együttesét fogadják.

P.L.

Gyökeres változások történtek
a Kanizsai Vadmacskák SE nõi
NB I A-csoportos kosárlabda-csa-
patánál, mely a klubvezetéstõl a
játékoskeretig érintette az egyesü-
letet. Elõször is a leglényegesebb
történésként arról, hogy a kispa-
don az önmagát már többször
„felállító” Gábor Erzsébetet a za-
laegerszegi Simon Zsolt váltja a
kispadon, a helyét átadó kiváló
utánpótlásedzõ pedig ezentúl a

szakmai munkáért lesz felelõs. Si-
mon Zsolt edzõi karrierje talán
onnan a legismertebb, hogy hosz-
szú ideig a ZTE férfi csapatánál
dolgozott a korosztályos csapa-
toktól a felnõtt együttesig bezáró-
lag. Tovább erõsödhet a kanizsai-
aknál a hazai vonal, hiszen újabb
fiatal helyi nevelésû kosarasok
kerültek az elsõ csapathoz Fuisz
Viktória, Riba Alexandra és Riba
Viktória személyében, illetve a

Zala Volán-ZTE-tõl érkezett Fitos
Mariann. A változások penzuma
azonban még nem ért ezzel véget,
hiszen a korábbi elnök, Szentes
László is távozott, helyét pedig a
továbbiakban dr. Czakó János
foglalja el. Ennyit a változásokról,
egy valami azonban örök a Vad-
macskák háza táján: centert keres-
nek és ezért gõzerõvel tárgyalnak,
majd remélhetõleg a végén aztán
e téren is hepienddel zárhatnak.

P.L.

Idén a vajdasági Szabadkán ren-
dezték meg a VII. Ifjúsági Sakk-
csapat Európa Bajnokságot, me-
lyen a fiúknál a magyar válogatott
esélyesként indulva aranyérmes
lett. Az Európa Bajnok csapatot
Nagykanizsáról Bánusz Tamás és
Bérczes Dávid, az Aquaprofit-
NTSK két ifjúsági játékosa képvi-
selte. A harmadik játéknapon a

bolgárok elleni meglepetésszerû
vereség után a válogatott tagjai
gyorsan javítottak, s remek hajrá-
val az öt csapatgyõzelem és egy
döntetlen elegendõ volt a bajnoki
címhez. Kimagaslóan szerepelt az
él-táblán Bánusz Tamás, aki a hat
partiján 5,5 ponttal szerzett. A sza-
badkai verseny után megrendezett
Rapid Európa Bajnokságon is

gyõzött a magyar válogatott, meg-
gyõzõ játékkal szerezve meg az
elsõ helyet. Bánusz Tamás teljesít-
ményének hála, októberben a jere-
váni húsz éven aluliak világbaj-
nokságán képviseli Magyarorszá-
got. Az esélyeit latolgatva úgy fo-
galmazott, hogy a verseny nagyon
nagy kihívás lesz számára, de bí-
zik a jó szereplésben.

P.L.

Az NTE 1866 klubjának dzsú-
dósai az õszi versenyszezonra
már augusztus elején rajtoltak az
ifjúsági, junior és felnõtt korcso-
portban.  Akkor került megrende-
zésre a 30. Balaton Kupa Nem-
zetközi Verseny, s az erõs me-
zõnyben a kanizsaiak három fõ-
vel képviselték egyesületüket. Az
ifjúsági korcsoportban nõi 57 kg-
ban Mihovics Szabina négy ellen-
felével szemben fölényes és kön-
nyed gyõzelmével szerezte meg
az elsõ helyet, míg a felnõtteknél

induló, alig fél kilóval súlycso-
portját átlépõ junior korú Gaál
András 73 kg-ban a hatodik he-
lyet, a szintén a legfelsõ korosz-
tályban szereplõ – súlycsoportját
fél kilóval szintén átlépõ – Kisjós
Dávid a negyedik helyen végzett.
Szeptember elsõ hétvégéjén az
entéesek aztán megkezdték a hi-
vatalos bajnokságot megelõzõ rá-
hangolást Siklóson, ahol a Tenkes
Kupa nemzetközi versenyén vet-
tek részt. A Baranya megyei hely-
színre Horvátországból és Szerbi-

ából is érkeztek judokák, akik
összesen mintegy kétszázan le-
hettek – tizenöt klub színeiben.
Az NTE sportolói közül az U-
10es korosztályban Huszár
Martin 36 kg-ban a második he-
lyet szerezte meg úgy, hogy a fi-
náléban balszerencsésen veszített.
Az U-13-oknál Csonka Richárd
38 kg-ban mindhárom ellenfelét
biztosan legyõzve az elsõ helyet
szerezte meg.

Polgár László

– A városvezetés nem tesz meg
mindent annak érdekében, hogy
képviselje a város érdekeit, hogy
egy-egy rendezvényen jelenlétével
is javítsa a város megítélését.
Ugyanis több olyan program is
volt az utóbbi idõben, amelyrõl
Nagykanizsa választott vezetõi tá-
volmaradtak – mondta sajtótájé-
koztatóján Röst János, az SZDSZ
helyi szervezetének elnöke. Ha-
lász Gyula ügyvivõ pedig Marton
István polgármester egyik, a me-
gyei napilapban megjelent nyilat-
kozatát sérelmezte.

Röst János azt mondta, leg-
utóbb az M7-es autópálya újabb
szakaszának átadása során nem
reprezentálta a várost senki.
Ugyanis, amikor Marton István
polgármestert szólították színpad-
ra, a város elsõ embere nem volt
jelen, Cseresnyés Péter alpolgár-
mester ugyan részt vett a ceremó-
nián, de Röst János szerint a
Himnusz közben, késve érkezett.
A szabad demokrata képviselõ
úgy véli, az ilyen és ehhez hason-
ló esetek százmilliós károkat
okoznak a városnak.

Halász Gyula pedig azt sérel-
mezte, hogy véleménye szerint az
elkerülõ utak építésével kapcsola-
tos pozitív kormánydöntés híreit
egyes politikusok igyekeznek
súlytalanná tenni. 

– Ennek egyik példáját látjuk
Marton István polgármesternek
2007. augusztus 16-án a Zala Hír-
lapban megjelent nyilatkozatában –
mondta Halász Gyula képviselõ. – A
nyilatkozat így szól: „A következõ
két évben ugyanis több nagyberuhá-
zás önrészét is biztosítania kell a vá-
rosnak. Elsõként említeném a M7-es
autópálya és a Kaposvári út össze-
kötését (61-es út), valamint a palini
elkerülõ szakasz költségeit (74-es). E
két tétel – a becslések szerint – 750
milliós (15 százalék) önerõt jelent,
jóllehet a Medgyessy-kormány ide-
jén még arról volt szó, hogy mindkét
út az autópálya részeként, önkor-
mányzati forrás nélkül épül meg”.  

Halász Gyula azt mondta, a
cikk megjelenését követõen a
Gazdasági és Közlekedési Min-
isztérium illetékeseitõl érdeklõd-
tek, akik megerõsítették, hogy
nem kell semmiféle önkormány-
zati önrész a két nagykanizsai el-
kerülõ út megépítéséhez.

– Ezért az SZDSZ felszólítja a
polgármestert, tárja a nyilvános-
ság elé, hogy milyen forrásokra
alapozva tette meg az elkerülõ utak
önkormányzati önrészével kapcso-
latos nyilatkozatát. Amennyiben
csúsztatott, kérjen bocsánatot a
nagykanizsaiaktól, és ezután körül-
tekintõbben tájékoztassa a közvéle-
ményt – mondta az SZDSZ-es vá-
rosatya.

H.A.

– Nem értem, hogyan szólíthat-
tak fel a színpadra olyan polgár-
mestert, akivel elõzetesen semmit
nem egyeztettek, miközben az ösz-
szes helyi SZDSZ-es képviselõ és
funkcionárius név szerinti meghí-
vót kapott – adott hangot felhábo-
rodásának múlt csütörtöki sajtótá-
jékoztatóján Marton István pol-
gármester, aki az M7-es sztráda
újabb szakaszának avatásával
kapcsolatos, Röst János és Halász
Gyula szabad demokrata város-
atyák által megfogalmazott ko-
rábbi vádakra reagált.

Elmondta, bár kapott meghí-
vót, a ceremóniát megelõzõen
még telefonos egyeztetésre sem
került sor közte és a gazdasági
tárca, illetve a kivitelezõ között, a
személyes meghívás pedig a
vágyálmok kategóriájába tarto-

zik. Ezért úgy érzi, ez bizonyos
mértékig a város lekezelését je-
lenti. – Az SZDSZ-es önkormány-
zati képviselõk név szerinti meg-
hívása mellett ez a minimum lett
volna – mondta a polgármester,
aki azt is megjegyezte: a sztráda-
építést diadalmenetnek beállítani
pedig teljesen felesleges, hiszen
az új szakasz átadásával majd-
nem egy évet csúsztak Máshol
ezért inkább börtön járna – fo-
galmazott. 

A polgármester az elkerülõ
utak építéséhez szükséges önré-
szek kapcsán reagált a Halász
Gyula által elmondottakra is. Ki-
jelentette: a képviselõ által kifo-
gásolt, a Zalai Hírlapban megje-
lent nyilatkozata a helyzet akkori
állását tükrözte, ugyanis hivatalo-
san még senki nem értesítette az
utak építésével kapcsolatos száz
százalékos állami finanszírozás-
ról szóló július 25-i kormánydön-
tésrõl. Egyelõre csak erre utaló
jelek vannak, ugyanis a Nyugat-
Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács szerdai ülésének egyik
elõterjesztésében szerepel utalás
arra, hogy valóban nem kell kifi-
zetni az önrészt.

– Ez azonban még csak közve-
tett bizonyíték – mondta a város
elsõ embere.

H.A.

– Demokrataként és az Emberi
Jogi Bizottság tagjaként egyaránt
figyelemmel kísérem a Magyar
Gárdával kapcsolatos jelenségeket.
Úgy látom, már nemcsak a Magyar
Gárdáról van szó, hanem arról is,
hogy a szélsõjobboldal újból el
akarja orozni a nemzettõl október
23-át – mondta múlt heti sajtótájé-
koztatóján Teleki László, a nagyka-
nizsai Cigány Kisebbségi önkor-
mányzat elnöke, szocialista ország-
gyûlési képviselõ, az Országgyûlés
Emberi Jogi Bizottságának tagja. A
volt romaügyi államtitkár szerint
eztán a roma emberek félve léphet-
nek csak ki az utcára.

– A szélsõjobboldali fenyege-
tés elleni fellépés nem politikai
döntés, hanem morális felelõs-
ség kérdése – mondta a politi-
kus. – Romaként is érdekel
mindaz, ami az elmúlt hetekben
a szélsõjobboldalon történik.
Rémisztõ belegondolni is abba,
hogy egy olyan szélsõjobboldali
párt, amely cigánybûnözésrõl
beszél, újnyilas egyenruhába
bújtatott magánhadsereget hív-
hat össze. És még rémisztõbb
látni, hogy azok, akiknek a sza-
va ilyen helyzetben sokat szá-
mít, vagy számítana, kétértel-
mûen fogalmaztak, vagy egysze-
rûen hallgattak. Ez utóbbi is
egyfajta üzenet. Mindenkinek
felelõssége van abban, hogy ne
engedjük tovább terjedni a szél-
sõjobb eszméket. 

Teleki László Balog Zoltánt,
az Emberi Jogi Bizottság
fideszes elnökét pedig arra szó-
lította fel, hogy hívja össze a bi-
zottság rendkívüli ülését, ítéljék
el a Magyar Gárda megalakulá-
sát, s vizsgálják meg a jogi lehe-
tõségeket, melyekkel visszaszo-
ríthatók a szélsõjobboldali esz-
mék.

H.A.

– A narancs jegyében fogant
városvezetés elsõ éve a minden
eddiginél gátlástalanabb és mo-
hóbb politikai-gazdasági zsák-
mányszerzés jegyében telt el.
Nagykanizsán új klientúra ki-
építése folyik – jelentette ki hét-
fõi sajtótájékoztatóján Tóth
László, a Magyar Szocialista
Párt helyi szervezetének frak-
cióvezetõje.

A politikus úgy látja, a fideszes
városvezetés vélt, vagy valós po-
litikai érdemek alapján jutalmaz,
miközben zajlik a városháza
fideszesítése is; ugyanis miköz-
ben máshol létszámleépítések
zajlanak, aközben a Fideszhez
kötõdõ személyeket vettek fel vá-
rosházi alkalmazottnak. 
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

SSZZDDSSZZ:: 
HHooll vvoolltt aa vváárrooss
vveezzeettééssee??

MMaarrttoonn IIssttvváánn::
MMeegghhíívvóó vvaann,, 
eeggyyeezztteettééss nniinnccss 

TTeelleekkii LLáásszzllóó::
RRoommaa ttiillttaakkoozzááss aa
GGáárrddaa eelllleenn

MMSSZZPP::
FFiiddeesszzeess 
kklliieennttúúrraa-ééppííttééss??

Nekikezdtek aaz NNTE 11866 ddzsúdósai iis

Aranyesõ SSzabadkán

Átalakult VVadmacskák

Kapott ggól sszinte aa ffélpályáról

Szeptember 8-án az NTE csar-
nokban rendezik meg a Fiat Primo-
Auto Kosárlabda Kupát, melyen a
Kanizsa KK-DKG East mellett a
Kaposvári Egyetem, a Bajai Bács-
ka és a Sárvár csapatai vesznek
részt. A torna remek felmérõnek
ígérkezik az NB I B-s szezon elõtt.
A Kovács Nándor vezette szakmai
stáb célja az, hogy felmérje, a fel-
készülés során hol is tart a kanizsai
gárda. A délelõtt 10 órakor kezdõdõ
négycsapatos versengés elsõ mecs-
csén a vendéglátók a kaposváriak-
kal játszanak, délben pedig a Baja –
Sárvár meccsre kerül sor. 

P.L.

Hasznos
erõfelmérõ

Világbajnoki nyolcadikak.
Idén ismét sárkányrepülõ, illetve
ultrakönnyû repülõ világbajnoksá-
got rendeztek, igaz, ezúttal nem a
világ másik végébe kellett eljutni,
hiszen a közeli Csehországban ad-
tak helyet a repülõs seregszemlé-
nek. A Nagykanizsai Sportrepülõ
Egyesület részérõl ezúttal (is) Fe-
rinc Vince és navigátora Varga Zol-
tán képviselte a magyar színeket a
kétülésesek kategóriájában. A mini
magyar válogatott tagjaiként a 28
gépes mezõnyben kellett felvenni-
ük a versenyt ellenlábasaikkal az
utolsó pillanatban összerakott szer-
kezetükkel. Ennek tudatában tehát
igazán figyelemre méltó az a nyol-
cadik hely, melyre végül odakor-
mányozták repülõjüket, pontosab-
ban mellyel haza repülhettek a
csehországi világbajnokságról.

Ismét Batthyány Kupa. Ha szep-
tember és õsz, akkor ismét megren-
dezésre kerül a nagy hagyományok-
kal bíró XX. Batthyány – Tungsram
Kanizsa Kupa, a sakkozók rangos
utánpótlás tornája. A kiírás egyben
nemzetközi ifjúsági egyéni és csapat-
versenyt, valamint megyei junior, if-
júsági, serdülõ és kölyök egyéni baj-
nokságot is magában foglal, s ezúttal
is több száz résztvevõt várnak a Bat-
thyány-gimnázium falai közé szep-
tember 28-30. között. Az elõzetes
tapasztalatok alapján a korábban is
bizonyított sakk reménységek idõvel
az ország sakkéletébe is eredménye-
sen kapcsolódtak be, számos szép
eredményt elérve a késõbbiekben.
Idén azért is különös jelentõsége van
a kupának, hiszen idén a
Nagykanizsa csapata nyerte az orszá-
gos bajnokságot.

Új gyõztest avattak. A Kanizsa
Darts Egyesület idén nyáron is
megrendezte az egyéni 8-as pool-
biliárd városi bajnokságot, mely a
hatodik volt a sorban. Az eddigi öt
bajnokságon Lengyák György
(1998, 1999, 2001), Mészáros Sza-
bolcs (2000) és Bicskei Bertold
(2006) osztoztak. Ezúttal új gyõz-
test köszönthettek a sportág kedve-
lõi, mivel a tavaly bronzérmet szer-
zett Kiss Máté (a 20 éves tehetsé-
ges nagykanizsai fiatalember jelen-
leg a Pécs-Fordan csapatának NB-
II-es játékosa) 7:5 arányban nyert a
mindent eldöntõ mérkõzésen So-
mogyi Jenõvel ellen. A rangos
megmérettetésre összesen tizen-
négy játékos nevezett, köztük négy
ifjúsági korú, akik közül a legjobb-
nak járó különdíjat Varga András
érdemelte ki – összesítésben hete-
dik helyezésével.

RECOP Megyei Nõi Bajnok-
ság. Botfai LSC – Avantgard Kani-
zsa NFE 0:3 (0:1). A helyzeteiket ki-
használó vendégek megérdemelten
nyerték elsõ nagypályás mér-
kõzésüket a lelkesen játszó hazai
csapat ellen. Góllövõk: Kanizsai
Dorottya, Somogyi Zsuzsanna (2)

30.qxd  2007.09.05.  11:16  Page 3



– Nem jogszerûtlen, de etikátlan
összefonódások fedezhetõk fel az
önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok, a városvezetés, illetve
annak holdudvara között is – mond-
ta Tóth László. – Például a Kanizsa
Uszoda Kft. felügyelõ-bizottságába
ugyanis egy fideszes kiskanizsai
egyéni képviselõ feleségét jelölték.

A szocialista városatya úgy vé-
li, a városvezetés túl gyakran lép
át normákon, értékeken és embe-
reken, erõsítve a magyar társada-
lomban amúgy is meglévõ ten-
denciát, miszerint mindent sza-
bad, csak erõ kell hozzá. 

Tóth László azt is firtatta, hogy
vajon jogszerûen jelölte-e Kassai
Zoltánt a Dél-Zalai Víz- és Csa-
tornamû Zrt. vezérigazgatói
posztjára Cseresnyés Péter alpol-
gármester, miközben nem erre,
hanem Molnár Szabolcs támoga-
tására kapott felhatalmazást a
közgyûléstõl.

Tóth szerint az alpolgármester
túllépte hatáskörét, ezért arra kéri
a közgyûlés Ügyrendi-, Jogi és
Közrendi Bizottságát, hogy fog-
laljon állást a tekintetben, vajon
legitim-e a megválasztott vezér-
igazgató, vagy sem? 

H.A.

– A politikusi gátlástalanság és
hangulatkeltés ilyen mélységeibe ne-
héz kerülni, de úgy tûnik, a helyi
szocialista politikusoknak sikerült –
mondta lapunknak a szocialista saj-
tótájékoztatón elhangzottakra rea-
gálva Cseresnyés Péter alpolgár-
mester. – Pont azok beszélnek er-
kölcsrõl, õszinteségrõl, akiknek a ve-
zére, Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nök egy évvel ezelõtt maga ismerte
el az elhíresült õszõdi beszédben,
hogy a baloldalhoz tartozó politiku-
sok végighazudták az elmúlt éve-
ket?! Szerencsére, ma már az embe-
rek tisztában vannak azzal, hogy
ezeknek a politikusoknak nem kell
mindent elhinni. Vallom, hogy a
Tóth László és Lelkó Tamás által el-
mondottak is ebbe a kategóriába
tartoznak, nekik sem szabad mindent
elhinni, vagy legalábbis fenntartás-
sal kell fogadni az általuk közölte-
ket. Remélem, hogy mondanivalójuk
megfogalmazása közben egy kicsit
megszólalt a lelkiismeretük, amikor
eszükbe jutott egy pillanatra, hogy
az elmúlt években hány ismerõsük-

nek, családtagjuknak, rokonuknak
csináltak helyet az önkormányzat-
nál, vagy a vele kapcsolatban álló
cégeknél, szervezeteknél. Azt is le
kell szögezni, hogy az általunk alkal-
mazott szakemberek szakértelmük
alapján kapták meg a munkát. El-
lentétben a korábbi önkormányzati
ciklusokkal, de én nem akarok ha-
sonló mélységekbe süllyedni.

Cseresnyés Péter válaszolt azon
felvetésére is mely szerint nem ren-
delkezett Kassai Zoltánnak a Vízmû
vezérigazgatói posztjára jelöléséhez
szükséges közgyûlési felhatalma-
zással. Az alpolgármester megje-
gyezte, ha valaki sikeresen elvégez-

te az általános iskola elsõ osztályát,
akkor illene tudnia olvasni, vagy
esetleg arról van szó, hogy a szocia-
listák megint csúsztatnak. Ugyanis a
város képviselõ-testülete által ta-
vasszal elfogadott felhatalmazás jú-
nius harmincadikával lejárt, így az
hatályát vesztette. Ezért a polgár-
mester ismételt, immár teljes körû
meghatalmazásával jogszerûen te-
hetett új javaslatot a vezérigazgató
személyére a Vízmû-közgyûlésen,
ahol azt is hangsúlyozta, hogy az
ügyet a következõ képviselõ-testüle-
ti ülésen a városatyák elé terjeszti, s
kéri a jóváhagyásukat.        

H.A.
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INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési terület

eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti, szép

állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-6072
(6086K)

Nk-án a Szõlõskert Fogadónál hétvégi
ház 1000 m2-es telekkel eladó. Érd.:
30/9975-375 (6075K)

Üzlet, iroda a Mészáros Lázár u. Petõfi
útra nyíló saroképületében garázzsal, egy-
ben vagy külön-külön bérbeadó, elcserélhe-

tõ vagy eladó. Tel.: 93/313-271, 30/2044-
556, 30/4540-529 (6076K)

Nk-án, nyugodt környezetben 87+25
m2-es lakás beépíthetõ tetõtérrel, kerttel,
garázzsal, pincével, teljesen felújítottan
eladó azonnali beköltözéssel. Kisebb lakást
beszámítok. Érd.: 20/9616-404 (6077K)

Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetõtéri,
azonnal beköltözhetõ, új, 46 m2-es + galéri-
ás, turbókazános, kétszobás lakás 9,99 mil-
lióért eladó, akár önrész nélkül is. Érd.:
30/901-9013 (6078K)

Bánokszentgyörgyön régi, nagy családi
ház eladó. Érd.: 30/477-0183 

Nk-án kétszobás lakás albérletbe kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 20/313-4565,
93/324-789 (6088K)

Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal ren-

delkezõ felszolgáló hölgyet vagy felszol-
gálót éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-
4545 (6079K)

Idõsebbek figyelmébe! Kanizsai ingat-
lanért eltartási szerzõdést kötnék! Egy gyer-
meket egyedül nevelõ, dolgozó, becsületes,
leinformálható nõ keresi azt az idõs nénit,
aki családi harmóniára, õszinte szeretetre,
törõdésre vágyik. Nehéz a megélhetés, fá-
radságos a házimunka? Szolid, becsületes
emberek levelét várom. “Együtt könnyebb”
jeligére, a 8801 Nagykanizsa, Pf.: 508-ra.
(6081K)

Érettségizett fiatal hölgy bármilyen be-
tegségben szenvedõ személyt ápolna, gon-
dozna. Felbélyegzett válaszborítékot kérek:
Nagykanizsa, Pf.: 484 (6089K)

Szakdolgozatok, egyéb anyagok gépe-
lését, számítógépes szerkesztést vállalok
rövid határidõvel. Érd.: 30/9932-534
(6090K)

MZ125-ös motorkerékpár eladó. Tel.:
93/315-559 (este) (6085K)

Opel Agila 3 éves, 22.000 km-rel,
haláleset miatt eladó. Érd.: 93/315-526
(6091K)

Új állapotú, 170 literes prés eladó. Érd.:
30/448-6072 (6082K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok ré-
gi dísz és használati tárgyat, porcelánt, ké-
pet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)

Alma értékesítés: Gála és Elstár fajták-
ból Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c. szám
alatt házhoz szállítással is. Tel.: 93/312-
479, 20/570-7717 (6084K)

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:

minõsített hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
pincér szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
virágkötõ szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
temetkezési dolgozó ált.iskola 65.500 – 80.000 Ft
elektromûszerész szakirányú 125.000 Ft
varró szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
vezetõ recepciós (német) fõiskola megegyezés szerint
könnyûgépkezelõ szakirányú 75.000 – 80.000 Ft
logisztikus érettségi 65.500 Ft
helpdesk munkatárs (ff angol) kf. végzettség 230.000 Ft
rendszergazda (kf. angol) fõiskola 500.000 – 600.000 Ft
gépjármû értékesítõ érettségi 110.000 Ft
gyengeáramú villamosmérnök fõiskola megyezés szerint Ft

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

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–szerda: 8.00–12.00 
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra

Túra
Szeptember 9. Becehegy
Indulás: 7.30 vasútállomás
Érkezés: 16.45 vasútállomás
Gyalogtúra útvonala:
Balatongyörök – Bisekõ –
Sipostorok – Becehegy 
Táv: 15 km
Részvételi díj:
MÁV díjszabás

ZALA M EGYE SPORTSZÖVETSÉGEK EGYESÜLÉSE
Tájékoztató 

sportoktatói tanfolyam indításáról

1. A képzés célja: A 157/2004(V.18.) Kormányrendelet elõírásainak meg-
felelõ végzettségû sportszakemberek képzése, akik választott sportágukban,
illetve testedzési águkban oktatói, gyakorlatvezetõi vagy edzõi munkakör be-
töltésére alkalmasak.

2. Az oktatás formái és idõkeretei: Az oktatás tanfolyami formában törté-
nik 2007. novembertõl – 2008. májusig Zalaegerszegen 11x9 órás konzultá-
ció, 2-3 hetente (péntek 8.30-16.00 óráig). A tanfolyam résztvevõit általános
elméleti és sportági szakmai ismereteket dolgoznak fel az alábbiak szerint.

a/ általános elméleti képzés: edzéselmélet-módszertan 22 óra, gimnasztika
20 óra, sportegészségtan 14 óra, sportpedagógia 14 óra, sportszervezés 12
óra, sportlélektan 10 óra.

b/ sportági szakmai képzés: gyakorlati tábor 40-80 óra (sportágtól függõ-
en). 2008 nyarán, késõbb kijelölendõ helyszínen, kb. 1 hét, vagy hétvégen-
ként 2-3 alkalommal.

3. A tanfolyam résztvevõi: A tanfolyam résztvevõje az lehet, aki 18. élet-
évét betöltötte, középiskola IV. évfolyamát elvégezte vagy szakmunkás bizo-
nyítvánnyal és megfelelõ sportszakmai gyakorlattal rendelkezik.

4. A tanfolyamon szerezhetõ képesítés: Sportoktatói képesítés mely az
adott sportágban illetve testedzési ágban oktatói és sporttanfolyamokon gya-
korlatvezetõi munkakör betöltésére képesít. A megszerzett képesítéssel vál-
lalkozói tevékenység is folytatható.

5. Tanulmányi és egyéb kötelezettségek: Az elméleti konferenciákon és a
szakmai gyakorlati táborban való részvétel. Az oktatók által elõírt feladatok és
a záróvizsgák teljesítése. A tandíj és vizsgadíj határidõre történõ befizetése.

6. A tanfolyam költségei: Az elméleti képzés költsége 80.000 Ft/fõ, mely
tartalmazza a tanfolyami díjat és a vizsgadíjat. A gyakorlati tábor szakmai
költsége (kb. 20.30.000 Ft között, sportáganként változó) és a részvételi díja
( helyszíntõl függõen kb. 10-25.000 Ft).

7. Jelentkezési határidõ: 2007. október 1.
Távábbi információk és jelentkezés: Zala Megyei Közgyûlés Hivatala

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Telefon: 92/500-753 Kámán Ferenc
címzetes vezetõ fõtanácsosnál.

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr::
AA sszzoocciiaalliissttáákk ccssaakk
hhaanngguullaattoott kkeelltteenneekk

GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a
vízparton kétszintes (40 m2

szintenként) nyaraló eladó.
Érd.: 30/227-3294
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A vállalkozókat érintõ idei
aktuális pályázatokról rende-
zett konzultációval egybekö-
tött szakmai napot múlt héten
szerdán a Nagykanizsai Ke-
reskedelmi és Iparkamara.

A szép számban megjelent
érdeklõdõket Varga Zsófia, a
kamara titkára köszöntötte, aki
azt mondta, a korábbiaknál is
nagyobb pályázati lehetõségek
állnak a kis- és középvállalko-
zások elõtt az elkövetkezendõ
idõszakban. Mivel az uniós pá-
lyázatok kapcsán jelentõs tájé-
kozatlanságot tapasztalnak,
fontosnak tartják, hogy ilyen és
ehhez hasonló rendezvényekkel
szolgálják a vállalkozókat. 

Az elõadások sorát nyitó
Domina Erzsébet, a Polgármes-
teri Hivatal Pályázati Irodájá-
nak vezetõje részletesen szólt a
belváros teljes megújításának
programjáról, melyet az önkor-
mányzat európai uniós támoga-
tással kíván megvalósítani.
Mint mondta, fel kívánják mér-
ni, hogyan tudna a projektbe
bekapcsolódni a helyi vállalko-
zói kör. Kérdõívet is készítet-
tek, amely révén igyekeznek
összegyûjteni a vállalkozóknak
a konkrét beruházásra vonatko-
zó javaslatait. 

A vállalkozások 2007-2013.
közötti idõszakának pályázati
lehetõségeirõl tartott elõadásá-
ban Kupó Szilvia, az Aquaprof-
it Zrt. pályázati tanácsadója el-
sõsorban arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a legtöbb pályá-
zati lehetõséget a Gazdaságfej-
lesztési, illetve a Társadalmi
Megújulások Operatív Prog-
ram tartalmazza. Augusztus
huszonnegyedikén jelent meg
több kiírás, amelyek többségé-
re az év végéig nyújtható be
pályázat. Horváth Jácint, a
Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség cégve-
zetõje a régió pályázati lehetõ-
ségeit ismertette.

Horváth Attila

Ahogy mondani szokták: a
szegény embert még az ág is
húzza. A Kiskanizsán, a Kõrisfa
utcában lakó Biczó Józsefék háza
tetejérõl az augusztus huszon-
harmadikai nagy vihar sodorta
le a cserepeket, azonban hiába
van lakásbiztosításuk, a biztosító
kárszakértõje lapzártánkig nem
ment ki, s nem mérte fel a kelet-
kezett kár mértékét, hogy minél
hamarabb pénzhez juthasson a
bajba került család.

Ráadásul a szerzõdés – mint
minden biztosítási szerzõdés –
egyrészt a keletkezett állapot
megõrzésére, másrészt a további

károk megelõzésére kötelezi az
ügyfelet. Mit tegyen ilyen eset-
ben az ügyfél? Hagyja érintetle-
nül a csupasz tetõt, avagy a to-
vábbi károk megelõzése érdeké-
ben állítsák helyre a normális ál-
lapotot? Biczóék szerint így is,
úgy is szerzõdést szegnek. Az
azonban mégsem járja, hogy a le-
sodort tetõ utáni csapadékos na-
pok miatt beázzon a ház is, s
újabb kár keletkezzen.   

A helyreállítás mellett döntöt-
tek. Új cserepeket is kellett vásá-
rolniuk, ugyanis a régi típust már
nem gyártják, kétféle meg még-
sem lehet a házon. Körülbelül
hatszázezer forintos kiadást je-

lent a családnak a váratlan vihar,
amit – pont azért, mert a biztosí-
tó nem áll a helyzet magaslatán –
saját kasszából kellett összeszed-
ni, méghozzá nagyon gyorsan,
hiszen a vihar után nem múlt el
úgy nap, hogy ne hullott volna az
égi áldás. A helyreállításban a
családfõ munkáltatója, barátok,
ismerõsök, s a körzet önkor-
mányzati képviselõje, Tóth Nán-
dor segített. 

– Bõ egy hete szóltam a bizto-
sítónak, jeleztem a káreseményt –
mondja Biczó József. – Azóta
semmi nem történt, s a mai napig
azt sem tudjuk biztosan, vajon
rendbe tehetjük-e a tetõnket, vagy
sem?! De most már úgyis mind-
egy, megcsináltattuk, mert el le-
het képzelni, mi történt volna, ha
mindent úgy hagyunk. Szétázott
volna az egész ház.

Biczóék nemrég kötötték át biz-
tosításukat jelenlegi biztosítójuk-
hoz, amelynek nincs is kirendelt-
sége Nagykanizsán, de már bánják
lépésüket. Azt mondják: azt azért
elvárták volna, hogy utaljanak né-
mi gyorssegélyt, míg a kárszakér-
tõ megérkezik.

Nos, úgy tudjuk, a biztosító he-
lyett a város önkormányzata segí-
tett…

Horváth Attila 
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Lehetõséget kínálkozik, hogy az meg-
mutasd, benned meg lehet bízni. A
szerelem terén vidd véghez amit elhatá-
roztál! Ha magányos vagy nyugodj
meg, már úton van a Nagy Õ!

Minden apróságon felhúzod magad, de
javul a helyzet, hétvégére lenyugszol.
Társad is nehezen viseli hangulatinga-
dozásaidat. Ha még egyedül vagy, a
szombat ígér nagy fordulatot.

Ha megérett benned a változtatás iránti
igény, most minden esélyed megvan,
hogy továbblépj. Érzelmek terén ragasz-
kodj párodhoz. Ha még magányos vagy,
hagyd magad elcsábítani.

Karriered terén sok sikerre számíthatsz a
napokban, azonban más téren viszont vi-
tás helyzetbe kerülsz. Érzelmi életedben
is kialakulhat néhány konfliktus. A csü-
törtök vagy péntek okozhat meglepetést.

Életed során sokszor elõfordult már, min-
dent egymagad oldottál meg. Most azonban
szükséged lehet mások segítségére. A szing-
lik érdekes találkozásra számíthatnak a hét-
végén, melybõl akár szerelem is kialakulhat.

Váratlan ajánlatokat kaphatsz a héten, me-
lyekre ne mondj azonnal igent vagy ne-
met, kérd ki környezeted véleményét is.
A párjukat még keresõ Szüzek számára a
péntek nagy fordulatot hozhat.

Kiváló napok jönnek, az eszed úgy vág,
mint a borotva.  A magányos Mérlegek
számára érdekes fordulatot hoz a
hétvége. Akinek már van párja, az ko-
moly döntéshelyzetbe kerülhet.

A szerencse melléd szegõdik. Segíteni
szeretnél, de mindenki búját-baját nem
vállalhatod magadra. A magányos Skor-
piók elfoglaltságaik miatt nem biztos,
hogy észreveszik valaki közeledését.

A hét végre felfordulhat veled a világ.
Meglepetéseket tartogat számodra a
sors, különösen karriered vagy tanulmá-
nyaid terén. Szinte tálcán kínálják szá-
modra a lehetõségeket. 

Élvezd az életet! Ha kimozdulsz, új barát-
ságok kialakulására is számíthatsz! Ha van
társad, a hétvégét csak neki szenteld! A
párkeresõk az új barátságok mellett akár
több érdekes kalandban is részt vehetnek!

Ne mondj elhamarkodottan igent vagy ne-
met semmilyen megkeresésre a héten. Az
egyedülállóknak egy-két kellemes éjszaka
eltöltésére adódhat alkalmuk. A kapcsolat-
ban élõk problémákkal néznek szembe.

Kiváló hétvége, nagyszerû lehetõségek! Tele
leszel erõvel, energiával. Érzelmi életed fel-
lendülõben van. Mind a párban élõk, mind
pedig a magányos Halak ezen a héten sok
energiával jól kihasználják a Vénusz hatását.

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
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Biczó József a törmeléket sem tudja eltakarítani addig, 
amíg a kárszakértõ nem látja

AAzz öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt sseeggíítt aa bbaajjbbaa jjuuttootttt kkiisskkaanniizzssaaii ccssaallááddoonn

Augusztus huszonkilencedi-
kén a Medgyaszay Házban ülé-
sezett a Nyugat-dunántúli Regi-
onális Fejlesztési Tanács. A ta-
nács újabb döntése nyomán
mintegy 17,6 forintnyi vis maior
támogatáshoz jut tizenegy ön-
kormányzat, köztük nyolc zalai.

Elõbb házigazda polgármester-
ként Marton István köszöntötte a
tanácsülés résztvevõit, majd a cirka
egy órás ülést követõ sajtótájékoz-
tatón Dr. Molnár Csaba, a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács elnöke számolt be a legfon-
tosabb döntésekrõl. Kijelentette: a
nyár folyamán számos, nagy pro-
jektet érintõ döntés született a regi-
onális, és a közlekedésfejlesztési
operatív program keretében. Ez
utóbbinak egyértelmû nyertese a

nagykanizsai kistérség – mondta az
elnök, aki utalt az autópálya-fej-
lesztésre, illetve a 61-es és a 74-es
utak elkerülõ szakaszának építésé-
re, amelyek munkálatai még ebben
az évben, de legkésõbb 2008. ele-
jén megindulhatnak. Szeptembertõl
pedig pályázati dömping várható,
ugyanis beindulnak a regionális
program többi pályázatai is. A má-
jusi pályázati programok után az
õsz folyamán újabbakat hirdet meg
a tanács, tizenkét pályázati felhívás
során mintegy huszonkét milliárd
forintnyi támogatás válik elnyerhe-
tõvé, a turizmus, a közoktatás, az
egészségügy, a közösségi közleke-
dés és a szociális ágazat témakör-
ében. Négymilliárd forintot szán-
nak a nem megyei jogú városok
központjainak fejlesztésére, s ha-
sonló összeggel támogatják a me-

gyei jogú városok ilyen irányú tö-
rekvéseit is, ám e projekteket nem
pályázatként, hanem kiemelt prog-
ramként kívánják finanszírozni. 

Döntött a tanács 17,6 milliárd fo-
rintnyi vis maior támogatás odaítélé-
sérõl is, amit tizenegy nyugat-du-
nántúli, köztük nyolc zalai település
között osztanak szét. A tanács elnöke
egyúttal utalt arra is, hogy a teljes
évre szánt 103 millió forintból már
csak tizenkétmillió forint maradt, ám
ez nem jelenti azt, hogy az ezt köve-
tõen keletkezõ károkra már nem jut
támogatás. Amennyiben a további
káresemények támogatási igénye
meghaladja ezt az összeget, akkor
lehet igényelni újabb támogatást az
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium vis maior alapjából.

H.A.

LLaassssaann eellffooggyy aa vviiss mmaaiioorr-aallaapp

Szeptember 14-én, pénteken 19.30-tól ismét jazz-est lesz a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház színháztermében, hiszen a brazil
Alegre Correa és Horváth Kornél gitár és ütõhangszeres kon-
certjére kerül sor Kiskanizsán. 

A dél-amerikai zenész kiváló gitáros és ütõhangszeres elõadó, míg
Horváth Kornél az egyik legismertebb hazai ütõhangszeres mûvész,
s kettejük elõadása ötvözi az európai folklór és az amerikai jazz
hangzásvilágát.

Jazz a Móriczban

MMáárr nnee ccssaakk aa ppoossttaallááddáábbaann kkeerreessssee!!
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A Népszabadság évrõl-évre
egy reprezentatív kiadványban
mutatja be az ország legjobb,
leghangulatosabb éttermeit. A
százas lista tagjai közé ezúttal a
Szõlõskert Fogadó is bekerült. 

– Nagyon nagy eredménynek
tekintem, hogy vidéki étteremként
felkerültünk a TOP 100-as listára
– mondta lapunknak Gelencsér
László, a Szõlõskert Fogadó tu-
lajdonosa. – Eddig ugyanis ebben
a rangsorban vidéki éttermek
nem szerepelhettek, vagy csak na-
gyon kis számban. A lap munka-
társa inkognitóban látogatta meg
a fogadónkat, fogyasztott, s a be-
nyomásainak megfelelõen adott
egy bizonyos pontszámot, majd az
elõbb említett Népszabadság-ki-
adványban megjelentetett cikkben
rögzítette tapasztalatait. Vélemé-
nyem szerint nem az volt az igazi
fegyvertény, hogy a tesztelõnek
megfeleltünk a felszolgált étellel,
hanem az, hogy egyáltalán kap-
tunk egy olyan ajánlást, mely
alapján a tesztelõ érdemesnek
tartott minket arra, hogy meglá-
togatta a fogadónkat. 

– Merre tart egyébként a ma-
gyar gasztronómia, a vendéglátó-
ipar?

– A gasztronómia fejlõdését saj-
nos, nem sok étterem tudja követ-
ni. A szakmai befektetõk nem min-
dig figyelnek oda az aktuális vál-

tozásokra, országos szinten sokan
lejáratják a magyar konyhát. Úgy
érzem, hogy a mi sikerünkhöz hoz-
zájárult az a rengeteg gasztronó-
miai rendezvény, amelyek során
számos tájegység, ország jellegze-
tes ételeivel ismertettük meg ven-
dégeinket. Azt hiszem, most kezd
beérni tizenöt éves szakmai mun-
kánk gyümölcse. Még jobban tud-
nánk fejlõdni, ha a városban lenne
megfelelõ minõségû vendéglátói-
pari szakember-képzés. Mert hiá-
ba van Nagykanizsán vendéglátói-
pari szakiskola, a gyerekek felké-
szültsége kritikán aluli, jó, ha év-
folyamonként egy tanuló hozza az
elvárt színvonalat és felkészültsé-
get. 

– Milyen irányba tart a Szõlõs-
kert Fogadó?

– Mindenképpen arra kell fi-
gyelnünk, hogy megpróbáljuk az
ételekbõl a maximumot kihozni.
Nem a jóra törekszünk, hanem a
tökéletesre. Kiváló minõségû ma-
gyar alapanyagokkal dolgozunk,
a saját tavunkban, forrásvízben
tartott halainkat frissen tudjuk a
vendég asztalára tenni, sõt, a ke-
nyeret most már két éve a saját
kemencénkben sütjük. Tésztáinkat
szintén házilag készítjük el, s ha-
zai, a magyar konyhához illeszke-
dõ friss fûszernövényeket haszná-
lunk. A húsokat sütés elõtt érlel-
jük, vagy pácoljuk. A kemencében
sütött mangalica- vagy báránype-

csenyénk elkészítésénél tradicio-
nális receptúrákat használunk.
Igyekszünk a századforduló jel-
legzetes konyháját a mai követel-
mények szerint átalakítani, to-
vábbfejleszteni, és az így kapott
ételekkel igazi gasztronómiai él-
ményt szerezni a vendégeinknek.

Nem a tömegétkeztetés, a máshol
is kapható tömegételek készítése
a célunk, hanem az egyedi gaszt-
ronómiai stílus megteremtése. 

– Fejlesztések?
– Most adtuk át új, mediterrán

hangulatú teraszunkat, ahol ke-
mencében, nyárson sült ételeket
tudunk felszolgálni vendégeink-
nek. Nagy hangsúlyt fektetünk a
családosokra, ezért a játszóterün-
ket is bõvítettük, így míg a szülõk
étkeznek, addig a gyerekek önfe-
ledten játszhatnak. Az õsz folya-
mán új, a munkánkat megkönnyí-
tõ berendezéseket is vásárolunk,
valamint elkezdjük szálláskapaci-
tásunk bõvítését.

– Milyen gasztronómiai ren-
dezvényeket terveznek a követke-
zõ hetekben-hónapokban?

– Folytatódik gasztronómiai
sorozatunk, szeptember 27. és 30.
között szüreti napokat, október
elején pedig az Oktoberfesthez
kapcsolódva sörnapokat tartunk,
ahol eredeti bajor söröket szolgá-
lunk fel. A hagyományoknak meg-
felelõen ismét lesz Márton-napi
libanapok, és bizonyára sokan
várják az orosz vagy a japán na-
pokat is. Ezekrõl honlapunkon, a
www.szoloskert.com címen folya-
matosan tájékozódhatnak vendé-
geink.

Horváth Attila 

A 2007. évi Bányásznap köz-
ponti ünnepségét Nagykanizsán
tartotta a Magyar Olaj- és Gáz-
ipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium, a
Magyar Bányászati Szövetség,
a Bánya és Energiaipari Dolgo-
zók Szakszervezete, az Orszá-
gos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület. 

A HSMK-ban lezajlott ünnep-
ségen az augusztus 20-ai állami
ünnepünk alkalmából, bányászna-
pon két állami kitüntetést adott át
Felsmann Balázs, a GKM szakál-
lamtitkára. Az 57. Bányásznap
központi ünnepségét Rabi Ferenc,
a BDSZ Elnöke nyitotta meg. Be-
szédében kiemelte, 70 évvel ez-
elõtt kezdõdött meg Magyarorszá-
gon a szénhidrogén bányászat. A
hetven év alatt tizennyolcezer-
milliárd forint értékû kõolajat és
földgázt hoztak a felszínre. Az
embert próbáló munka olyan kö-
zösségeket kovácsolt, mely ma is
erõsíti a bányásztársadalmat. Ün-
nepi köszöntõt Felsmann Balázs
szakállamtitkár és Herczog Edit,
EU-parlamenti képviselõ mon-
dott. Mosonyi György, a MOL
Nyrt. vezérigazgatója pohárkö-
szöntõjében kiemelte, a gazdaság
fejlõdéséhez a bányászat hozzájá-
rulása hetven éve töretlen. Mindig
figyelembe kell vennünk, a mun-
ka és a tudás az, ami értéket te-
remt, és más semmi. Ennek a gon-
dolatnak a jegyében kívánt továb-
bi jó munkát, Jó Szerencsét ha-
gyományos köszöntéssel. Az 57.
Bányásznapon a Magyar Köztár-
sasági „Ezüst” Érdemkereszt ki-
tüntetésben részesült Kudela Jó-
zsef, a MOL Bányász Szakszerve-
zet elnöke. A munkavállalói ér-
dekképviselet és szociális munka
területén végzett három évtizedes
kiemelkedõ munkássága elismeré-
seként. Ugyanezt a kitüntetést vet-
te át a Zalában, és Nagykanizsán
szintén jól ismert id. Õsz Árpád, a
MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Di-
vízió technológiai tervezõ szakér-
tõje, több évtizedes, kiemelkedõ-
en aktív mélyfúrási, tervezõi és
oktatási, valamint a bányász ha-
gyományokat ápoló példaértékû
egyesületi szakmai munkássága

elismeréséül. Kiváló Bányász ki-
tüntetést huszonnégyen, Miniszte-
ri Elismerést nyolcan, Bányász
Szolgálati Oklevelet tizenöten,
Bányamentõ Szolgálati Oklevelet
négyen vehettek át. A központi
Bányásznapon öt kanizsai szak-
ember, Sipos László, Csigó Gábor,
Varga Károly, Miklós Gyula és
Lakos József részesült elismerés-
ben. A Magyar Bányászatért szak-
mai érdemérem kitüntetésben ré-
szesült Herczog Edit EU parla-
menti képviselõ, az Európai Parla-
mentben a bánya és energia ipar
érdekében kifejtett kiemelkedõ te-
vékenysége elismeréseként, Gön-
dör István országgyûlési képvise-
lõ, a Magyar Országgyûlésben, a
bánya és energiaipar érdekében
kifejtett kiemelkedõ tevékenysége
elismeréseként. 

Bakonyi Erzsébet

A „Magyar Bányászatért”
szakmai érdemérem kitüntetés-
ben részesült Göndör István or-
szággyûlési képviselõ, frakció-
vezetõ-helyettes. Göndör István
harminchat évvel ezelõtt az
olajiparban kezdte a munkáját
friss diplomásként. A politikus-
sal a kitüntetése kapcsán be-
szélgettünk.

– Elismerést kapni mindig nagy
öröm. Számomra ez visszaigazo-
lása annak, hogy nem csak én va-
gyok büszke a mögöttem lévõ több
évtizedes szakmai múltra, hanem
ezt a szakma vezetõi is elismerik.
Különös hangsúlyt ad, hogy az

olajbányászat 70. évfordulóján
vehettem át, és örülök annak,
hogy ma a törvényhozásban részt-
vevõként segíthetem a munkáju-
kat. Az ünnepség alatt gondoltam
végig, hogy harminchat évvel ez-
elõtt, 1971. augusztus 2-án léptem
be a KÖGÁZ-hoz fiatal diplomás-
ként. Órákat tudnék mesélni arról,
milyen próbatételeket kellett kiáll-
ni a megkapaszkodás érdekében.
Családomnak nem volt olajos
múltú tagja, így elsõ fecskeként
tényleg meg kellett küzdenem. Egy
idõben öten léptünk be a vállalat-
hoz, néhány év múlva azonban
már csak egyedül voltam, a többi-
ek más területre mentek. Ma ezt
úgy fogalmazom, itt tanultam meg
dolgozni, fogakat összeszorítva
teljesíteni, és itt tanultam meg po-
litizálni. A kemény munka ered-
ményeként nagyon fiatalon vezetõ
lettem, amire az iskola nem készít
fel senkit. Megtanultam és a mun-
kámban a mai napig követem,
hogy minden döntés mögött embe-
ri sorsok vannak. Ez nincs más-
ként a nagy politikában sem.
Megtanultam, hogy eredményes
munkához folyamatos tanulás
kell, és szükségesek a jól felké-
szült kollégák.

– Az ember nem kap papírt ar-
ról, hogy a bányászok nagy csa-
ládja befogadta!

–  Valóban, de ennek sok-sok
apró jelét tapasztaltam. Igazán
felemelõ érzés, amikor az ember
elõször ülhet a nagy asztalhoz, fi-
gyelnek arra, amit mond, és része-
sévé válik a szó valódi értelmében
a döntésnek. A mai napig büszke
vagyok a harmincegy százalékos
béremelésre, amit akkoriban csak
a KÖGÁZ-nál tudtunk megoldani.

– Sokan felkeresték az ünnep-
ség után, és gratuláltak.

– Nagyon sok barátot szereztem,
a nevüket nem is lehetne mind fel-
sorolni. Sajnos közülük már egyre
többen elmentek. Természetesen
örülök annak, amikor egy-egy fél
mondattal utalnak mai munkámra:
Köszönjük a segítséget, büszkék
vagyunk rád, ezt vagy azt másként
gondoljuk, elrontottátok. Barátok-
tól a kritika is õszinte. Bízom ab-
ban, hogy Magyarországon van jö-
võje a bányászatnak, azon belül az
olajbányászat új kihívás elõtt áll,
amit meg fognak oldani a nagy
gyakorlattal és elméleti tudással
rendelkezõ kollégák.

B.E.

A bányászhagyományoknak
megfelelõen a kanizsai olajipari cé-
gek és a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI vezetése megkoszorúzta a
Berzsenyi lakótelep melletti Olaj-
bányász emlékmûvet, emlékezve
azokra az elhunytakra, akik munka
közben veszítették el életüket. Dél-
után szakmai nappal, este a Bölcsõt
Továbbringató Szakestéllyel folyta-
tódott az ünnepségsorozat Báza-

kerettyén, ahová másnap a MOL
Dunántúli Régió központi bányász-
napjára mintegy ezerötszáz fõt vár-
tak egész napos családias szórako-
zásra. 1937. november 21-én Báza-
kerettyén kezdõdött meg az ipar-
szerû kõolajtermelés, és ettõl az
idõponttól nevezik Bázakerettyét a
magyar olajipar bölcsõjének.  

B.E.
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EEmmlléékkmmûû-kkoosszzoorrúúzzááss

IItttt ttaannuullttaamm mmeegg ddoollggoozznnii

BBáánnyyáásszznnaappii üünnnneeppsséégg
iimmmmáárr hheettvveenneeddsszzeerr

Hagyományteremtõ céllal jó
hangulatú nyárbúcsúztató talál-
kozót szervezett a szépkorúak
számára a Hóborné Vincze Teré-
zia által vezetett Tungsram
Nyugdíjas Klub. A szervezõk ez-
úttal nemcsak a Tungsram nyug-
díjasait, hanem a város és Zala

megye más nyugdíjas klubjait is
meghívták. A Tungsram Sportte-
lepen megrendezett egész napos
programban a különbözõ mûsor-
számok mellett közös ebéd és ve-
télkedõ szerepelt. A klubok kö-
zötti kapcsolatépítést szolgáló ta-
lálkozó tánccal fejezõdött be.

SSzzééppkkoorrúúaakk ttaalláállkkoozzóójjaa

AA sszzáázz lleeggjjoobbbb kköözztt aa SSzzõõllõõsskkeerrtt
GGeelleennccsséérr LLáásszzllóó:: NNeemm aa jjóórraa ttöörreekksszzüünnkk,, hhaanneemm aa ttöökkéélleetteessrree
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A Magyar Fotográfia Napja
alkalmából nyílt meg Peterman
Károly és Máté, Petermanok cí-
mû fotókiállítása a HSMK Ifjú-
sági galériájában. A szeptember
17-éig látható tárlatot dr. Hor-
váth László nyugalmazott mú-
zeumigazgató nyitotta meg. 

A rendhagyó kiállításon apa és
fia, Károly és Máté mutatkozott
be. Az ötvenhárom éves apa már
több évtizede,  nyolc éves fia pe-
dig egy éve látogatja szorgalma-
san a Kanizsa Fotóklub rendezvé-

nyeit. Az apa hagyományos mó-
don, filmre rögzíti a képeit, míg a
fia a digitális technikára esküszik.
Peterman Károly többszörösen
díjazott fotómûvész, aki különö-
sen a tokiói aranyra, egy francia-
országi ezüstre és többek között
arra is büszke, hogy egy német
szaklapban négyoldalas cikk je-
lent meg róla. A kiállításon igaz-
ságosan elosztva, tizenegy-tizen-
egy különbözõ témájú fotót látha-
tunk tõlük.

B.E.

Az õszi horvát irodalmi na-
pokról és a közmeghallgatás
elõkészítésérõl is tárgyalt au-
gusztus harmincadikai ülésén a
Zala Megyei Horvát Kisebbségi
Önkormányzat.

Az ülést csaknem egy órás ké-
séssel megkezdõ kisebbségi ön-
kormányzat tagjai elõbb módosí-
tották a testület szervezeti és mû-
ködési szabályzatát, majd gazda-
sági beszámolókat hallgattak meg.

Ezt követõen a képviselõk az
október huszonhatodikán és hu-
szonhetedikén, Tótszerdahelyen
megrendezendõ õszi horvát iro-
dalmi napok rendezvénysoroza-
tának terveit vitatták meg, amely
keretében a tótszerdahelyi szár-
mazású Blazsetin István íróra és
költõre kíván emlékezni a Zala
megyei horvátság.

– Szavalóverseny, dramatikus
játék, emlékezõ óra, vetélkedõ,
pedagógiai konferencia és két ki-
állítás is színesíti az immár ha-
gyományosnak tekinthetõ progra-
mot – mondta el lapunknak Pén-
zes László, a megyei horvát ki-
sebbségi önkormányzat elnöke. 

Hozzátette: döntöttek egy köz-
meghallgatás helyérõl és idõ-
pontjáról is. Az eredeti, nagyka-
nizsai és tótszentmártoni meg-
hallgatásról szóló tervekkel el-
lentétben csak egy közmeghall-
gatást tart az önkormányzat Tót-
szentmártonban, november 22-
én. E napon ugyanitt kerül sor a
Zala Megyei Horvát és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat közös
ülésére is. 

Ezt követõen a képviselõk tá-
mogató nyilatkozatokat fogal-
maztak meg, melyek alapján le-
hetõségeikhez mérten segítik
Letenyén az iskolai horvát nyelv-
oktatás mihamarabbi beindítását,
illetve a horvát kultúra ápolása
címû modul tantervbe történõ be-
építését a borsfai iskolában.

H.A.
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Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sán-
dor Általános Iskolában.

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Min-
denki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselõje,
OKISB-elnök augusztus 22-tõl szerdánként ismét tart fogadóórát 16 órától
17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A képviselõ elérhetõsége:
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi ügyelet 2007. au-
gusztus 31. 16.00 órától új telephelyen mûködik, megváltozott telefon el-
érhetõséggel.

Ügyeleti idõ: munkanapokon: 16.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon
(szombat, vasárnap, fizetett ünnep): 08.00 – 08.00 óráig 

Központi Ügyelet – 8800 Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8. sz. Bejárat:
Bagolai sor (Mentõállomás mellett.) Telefon: 93/310-255.

ELLÁTÁSI TERÜLET: Eszteregnye, Surd, Rigyác, Alsórajk, Felsõrajk,
Belezna, Nemespátró, Sormás, Pötréte, Szepetnek, Kilimán, Gelsesziget,
Gelse, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Kacorlak, Zalaszentbalázs,
Pölöskefõ, Börzönce, Hahót, Bocska, Figyeház, Murakeresztúr, Zalasárszeg,
Nagybakónak, Nagyrécse, Kisrécse, Újudvar, Homokkomárom, Hosszú-
völgy, Fûzvölgy, Liszó, Nagykanizsa: Miklósfa városrész felnõtt lakossága,
Palin városrész felnõtt lakossága.

VViiddéékkii hháázziioorrvvoossii üüggyyeelleett

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy szeptember 11-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tar-
tunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa 

FFooggaaddóóóórráátt ttaarrtt aazz IIddõõssüüggyyii TTaannááccss

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a nagykanizsai Polgármesteri
Hivatal Okmányirodájában a nyári ügyfélfogadási rend szeptember 1-jétõl is
fennáll, amely szerint ügyet intézni csak idõpont foglalással lehetséges.

OOkkmmáánnyyiirrooddaa

Borsfai pillanatok címmel a
düsseldorfi egyetem docense,
Elisabeth Kirschbaum fotói te-
kinthetõk meg a Kanizsai Do-
rottya Kórház Erdõs László Ga-
lériájában.

– A tárlatot a betegek egész
nap, a természetfotók iránt érdek-
lõdõk a kórház látogatási rendjé-
nek megfelelõen kereshetik fel
szeptember 20-áig. Elisabeth
Kirschbaum 1952-ben született a
németországi Mönchengladbach-
ban. Ma Erkelenzben él, a német
és a holland határ közelében. Töb-
bek között mûvészeti, mûvészetel-
méleti, pedagógiai, szociológiai és

filozófiai tanulmányokat folytatott
különbözõ egyetemeken.  Emellett
képzett színház- és táncpedagógus,
a düsseldorfi egyetem család- és
fejlõdéspszichológia tanszékének
docense.   1995-ben ismerkedett
meg Borsfával és a Borsfát övezõ
tájjal. A dombok és erdõk nyújtotta
változatos látvány, a gazdag nö-
vényvilág, árnyak és fények, a szí-
nek kavalkádja, ezerféle benyomás
és hangulat, mind-mind a témák
gazdag tárházát jelentik természet-
fotói, tájképei megszületéséhez –
hangsúlyozta a kiállítás megnyitó-
ján Bakonyi Pál egyetemi oktató.

B.E.

BBoorrssffaaii ppiillllaannaattookk
EErrddõõss LLáásszzllóó GGaalléérriiaaHHoorrvváátt 

iirrooddaallmmii
nnaappookk

PPeetteerrmmaannookk:: aappaa ééss ffiiaa

Összeállt az újrainduló, a Ma-
gyar Mûveltség Kincsestára cí-
met viselõ szabadegyetem prog-
ramja. A fõ szervezõ, Rajnai
Miklós Bánffy-díjas bölcsész
szerint az idei sorozat lesz a leg-
értékesebb minden eddigi közül.
Újdonság, hogy az egyes elõadá-
sokra eztán nem a Halis István
Városi Könyvtárban, hanem a
Medgyaszay Házban kerül sor. 

– A szabadegyetem szeptember
huszadikától folytatódik – mondta
Rajnai Miklós. – Az új évadban
azonban már nem a Halis István
Városi Könyvtárba, hanem a
Medgyaszay Házba várjuk az érdek-
lõdõket. Elsõ alkalommal Pap Gá-
bor a Napút festõjérõl, Csontváry
Kosztka Tivadarról tart elõadást,
immár negyedik alkalommal. Októ-
ber tizenkettedikén Born Gergely
mûvelõdéstörténész a tájban élõ At-
tila királyról és az úgynevezett csil-
lagösvényrõl beszél, azt követõen
pedig Szántai Lajos tart egy várha-
tóan nagyon izgalmas elõadást a
Turul-nemzetség uralkodóiról, illet-
ve Szent Erzsébetrõl. Ezután novem-
ber huszonkettedikén ismét Pap Gá-
bor lesz a vendégünk, aki a
nagyszentmiklósi kincs második
kancsójának képrendjérõl beszél.
Fontosnak tartottuk, hogy szentel-
jünk egy elõadást a véleményem
szerint még a Kodály-emlékévben is
méltatlanul mellõzött Kodály Zol-
tánnak, ezért december hatodikán a
szakmailag és emberileg is nagysze-
rû Németh Ferenc zenetanár és nö-
vendékeinek estjére kerül sor.

A karácsony közeledtével a
szervezõk régi álma valósulhat
meg, amikor Balczó András, Ko-
vács János, Rózsás János és Ta-
kács János részvételével sor ke-
rülhet egy, a szeretetrõl folytatott
kerekasztal-beszélgetésre. 

– Óriási a hatalom, és az átlag-
emberek közötti vákuum, a szaka-
dék, ami véleményem szerint alap-
vetõ oka annak a morális csõdnek,
ami ebben az országban kezd kiala-
kulni – mondja Rajnai Miklós. –
Elítélhetõ az a magatartás, ahogy a
politikusaink viselkednek. A pártok-
ra szakadt világ nem értékek men-
tén szervezõdik, amit óriási hibának
tartok. Ezért vallom azt, hogy fontos
beszélgetnünk a szeretetrõl, az ösz-
szefogás erejérõl. Erre karácsony
elõtt kerül sor. Ugyancsak az ünnep
elõtt elevenítenénk fel egy régi és

szép magyar hagyományt is, a regö-
lést. Január tizennyolcadikán pedig
egy igazán különleges elõadással
várjuk az érdeklõdõket. Pikó Sándor
festõmûvész irányításával nemrég
fejezõdött be Debrecenben a Refor-
máció kora címû kiállítás teljes res-
taurációja. A gyûjtemény tulajdon-
képpen egy mennyezeti kazettarend-
szer kicsinyített mása, a hozzá tar-
tozó fotóanyaggal együtt. Ezt a tár-
latot, Pap Gábor szellemi munkáját
köszönthetjük most Nagykanizsán is
jövõ januárban, amikor a Magyar
Kultúra Napját ünnepli meg közös-

ségünk. Értékes ez a kiállítás,
ugyanis a magyar történelemnek,
kultúrtörténetnek azon ritka idõsza-
kát mutatja be, amikor valahogy
nem nagyon figyelt senki arra, hogy
mi is történik Magyarországon. Ez
a reformáció kora volt, amely éppen
ezért egy rendkívül értékes, egyete-
mes örökséget tudott létrehozni.
Ugyanis a világon sehol máshol
nem kerülnek be a népi mûvészet
jelzésrendszerei a templomokba,
csak nálunk, éppen a reformációnak
és a mennyezet-kazettarendszerek-
nek köszönhetõen. 

A sorozat egyébként annyira
népszerû, hogy még a szomszédos
Somogy megyébõl is jönnek ér-

deklõdõk a mindig teltházas elõ-
adásokra. A szabadegyetem fõ
szervezõje úgy véli, ez nem csak a
magyar nemzeti örökség õrzése
szempontjából örömteli, hanem
öregbíti a város hírnevét is. Nagy-
kanizsára várják még Molnár V. Jó-
zsefet, Hintalan Lászlót, Szelestei
Lászlót és Csáji László Koppányt
is. A hagyományoknak megfelelõ-
en a trianoni megemlékezéssel zá-
rul majd a szabadegyetem, ahol a
tervek szerint Pap Gábor mûvé-
szettörténész és dr. Papp Lajos
szívsebész professzor lesz a közös-
ség vendége.

Horváth Attila

MMaaggyyaarr ÖÖrröökksséégg

Az elsõ Igricfesztivál nyitó
koncertjét Dinnyés József adta. A
mintegy húszperces elõadás után
a daltulajdonossal beszélgettünk.

– A megszokottnál lényegesen
rövidebbre sikerült a mai koncert.
A nézõk közül többen kifogásol-
ták ezt, hiszen sokat utaztak,
hogy láthassanak, hallhassanak.
Hiányérzetük van….

– Nekem is, mérhetetlen nagy!
Legalább harminc dalos hiány-
érzetem van. Én ugyanis készül-
tem a mai koncertre, mégpedig
két hanglemeznyi anyaggal,
amelyek  az idén nyáron készül-
tek az én szövegeimmel, zenéim-
mel. Nos ezekbõl a dalokból sze-
rettem volna egy csokrot átnyúj-
tani, de ez húsz percben lehetet-
len. El akartam mondani a véle-
ményem a mai Magyarországról,
mert ez a feladatom. De ez nem
az én fesztiválom. Félretéve a
kesergést, ennek az Igricfeszti-
válnak nagyon örülök, amiért
megrendezték, hogy egyáltalán
próbálták megrendezni. Azért
fontos ez, mert már húsz éve ak-
tuális Nagykanizsán egy ilyen
fesztivál megrendezése. Ebben a
városban hamarabb volt a város
önakaratából kórusfesztivál,
vagy bármi más fesztivál, talál-
kozó, mint ez a mostani. Ez is
egy magánterületen, a Jazzland
helyszínén került megrendezésre.
Ez nem baj, sõt talán hasznos is,
mert itt találkozhatnak a jazz-t,
az irodalmat, a folk zenét kedve-
lõ emberek. Az én jelenlétem
most igazából azért fontos, mert
az Igricek zenekar elsõ lépéseitõl
kezdve támogatom õket. Az Ig-

ricfesztiválra olyan együttesek
jöttek el, amelyek maguk is szer-
vezõi hasonló találkozóknak. Ha
õk itt jól érzik magukat és vissza-
hívják a rendezõ csapatot, akkor
vélhetõen az Igricek együttes ki-
lép abból a „nagykanizsai va-
gyok, én vagyok a legvilághírûbb
nagykanizsai Igricek zenekar”
státuszból.

– Ha már a koncerten nem sike-
rült elmondanod a véleményed a
mai Magyarországról, akkor tedd
meg most. Bár úgy tûnt, hogy a jó
negyven évvel ezelõtt írt Karrier
címû dalod ma is aktuális.

– Igen, ez az ország tele van
karrieristákkal. Félreértés ne es-
sék, nagyon szeretem, ha egy em-
ber sikeres. Szeretem azt, ha
elõbbre jut valaki azért, hogy
másokat segítsen. Amikor azon-
ban azt látom, valaki azért jut
elõre, hogy másokat letiporjon,
attól kinyílik a bicska a zsebem-
ben. Felháborít az is, ha valaki
családi, politikai kapcsolatai ré-
vén jut elõre. Ez bizony ma na-
gyon aktuális és ezt az emberek
egyébként is érzik. A mai dalaim
miatt balról, jobbról is gyanússá
váltam, ezért mélyponton van a
közérzetem. Az egyik dalom errõl
szól, a másik a kilátástalan la-
káshelyzetrõl. Ezen a téren hatal-
mas cinizmust tapasztaltam sze-
mélyes tragédiám kapcsán is. Ír-
tam egy dalt arról is, hogy ebben
az országban egy nagyon nagy
leltárt kellene készíteni. E közben
megdöbbentõ, hogy azok szólnak
ránk, akik megörökölték a titko-
sított szervezeteket és újra alkal-
mazzák õket. Miért higgyek azok-
nak, akik privatizálják, idegenek-

nek eladják a gyárainkat, majd
azok felszámolják õket. Aztán ki-
derül, hogy szinte semmije sincs
már az országnak. Ettõl a kiáru-
sítástól azok is szétszélednek,
akik egyébként a jóra összeeskü-
võk, mert nincs egy intézmény-
rendszer, ahol érvényesíthetnék
az akaratukat.

– Egyszer úgy vallottál magad-
ról, hogy a zenészek közt költõ, a
költõk közt zenész vagy. Hogy
értsük ezt?

– Nagyon sok verset írok. Saját
szövegû dalokat. Sok költõ bará-
tom megkérdezte, miért nem
adom ki kötetben õket. Ez nem
olyan egyszerû, mert még a ver-
seimben is ott van a dallam, a
kettõ együtt él. A költõk verseiben
pedig megtalálom a zenét. Olyan
invenciókra hajlamos zeneszerzõ
vagyok, aki a költõvel közös gon-
dolatot keres a zenében. Ezt a
kortárs-költõkkel alkalmasint
meg is beszéljük.

– Az elsõ, és egyetlen daltulajdo-
nos, hány dalt mondhat magáénak?

– Ezerötszáz-ezerhatszáz da-
lom lehet bejelentve a szerzõi
jogvédõ hivatalhoz. Legalább
ennyi van, ami nincs bejelentve.
Természetesen ebben a dalköteg-
ben vannak régi magyar énekek,
feldolgozások, vannak történeti
énekek is. Ezeknek a feldolgozása
olyasmi, mint a régészeti munka.
A szöveget még meg is találja az
ember hitelesen, azonban a kot-
ták, többnyire csak kottatöredé-
kek. Rekonstruálni kell ezeket,
mert megõrzésüket, tovább adá-
sukat kötelességemnek érzem.

Czene Csaba

EEzz aazz oorrsszzáágg tteellee vvaann kkaarrrriieerriissttáákkkkaall

30.qxd  2007.09.05.  11:16  Page 11



Kanizsa – VVárosháza 2007. szeptember 6. 7Kanizsa – ÉÉrtékrend 2007. szeptember 6.10

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet ingatlanok ingatlanforgalmi szakértõi értékbecslésére,
meghatározott, 3 éves idõtartamra, 2007. október 1.-tõl 2010. szeptem-
ber 30.-ig.

A pályázati dokumentációt 20.000 Ft + áfa, azaz húszezer forint + áfa
ellenértéken lehet megvásárolni, a dokumentáció kizárólag a befizetést iga-
zoló bizonylat bemutatásakor vehetõ át, a befizetést postai úton kell tel-
jesíteni, készpénzfizetési csekk az eljáró címén kapható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 12. délelõtt 9 óra
Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és
a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

IInnggaattllaannffoorrggaallmmii sszzaakkéérrttõõii éérrttéékkbbeeccssllééss

A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9., Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre ki-
adja az alábbi helyiségeket:

1.  A Magyar Plakát Ház (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15, Kiskas-
tély mellett) épületében lévõ, 40 fõ befogadására alkalmas – berendezés és
felszerelés nélküli – helyiséget – kávézó funkcióra –, szociális helyiséggel
együtt. Kikiáltási ár: 30.000 Ft + áfa / hó + rezsiköltség

2. A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.) földszintjén kialakításra került – 25 fõ befogadására alkalmas, beépí-
tett kiszolgáló bútorzattal, raktár és szociális helyiséggel ellátott – helyiséget,
kávézó funkcióra. Kikiáltási ár: 50.000 Ft +áfa / hó + rezsiköltség

A kávézó bérleti jogának elnyerõje jogosult – esetenként 5. 000 Ft + áfa
bérleti díjért – színháztermi és egyéb nagyrendezvények esetén a színháztermi
büfé üzemeltetésére.  

A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pá-
lyázónak nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbíró-
sági bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállal-
kozó, vagy a vállalkozás vezetõjének  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványa, elõzõ referenciák, rövid pályázat. A pályázatok kiértesítés után ver-
senytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit alapja a bérlemények havi bérleti dí-
ja. Ajánlattételi határidõ: 2007. szeptember 17. 10 óra, leadási helye: Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ, gazdasági iroda 8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9. A bérbe vehetõ helyiségek elõzetes idõpont egyeztetés után tekinthetõk
meg. A bérleti idõszak kezdete: 2007. október 1. A bérleti szerzõdés megköté-
sének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezése a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ pénztárában. A helyiségek berendezésének belsõépítészeti kivitelezési
tervét a bérbeadóval elõzetesen egyeztetni kell. A bérleti szerzõdést a Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hagyja jóvá.

További információ kérhetõ: Decs Szilvia gazdasági titkártól
Elérhetõségek: Telefon: 93/311-468, 30/693-2445
e-mail: hsmkgt@chello.hu

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állandó nagyka-
nizsai lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú, államilag elismert
magyarországi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán elsõ diploma meg-
szerzése érdekében tanulmányokat folytató fiataloknak meghirdeti a "Haza-
várunk" ösztöndíj elnyerésének lehetõségét.

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállí-
tó intézmény székhelyéig, havi egy alkalommal történõ oda-vissza utazás
költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes
másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autó-
buszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára alapján törté-
nik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása és a diák-
igazolvány másolata.

Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól. A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.

Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati ûrlap letölthe-
tõ a www.nagykanizsa.hu város honlapjáról, valamint beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Erzsébet téri portáján, továbbá a Mûvelõdési és Sportosztályon.

Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-
753 számokon.

Beadási határidõ: 2007. szeptember 30.

„„HHaazzaavváárruunnkk””

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztály 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel: 93/500-816, fax: 500-871

Ügyintézõ: Kém Eszter/Csatlós Rita. 
Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és helyszíni

szemle idõpontjáról. Szám: 6/1991-2/2007
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-

ló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) alapján értesítem, hogy a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára bontási
engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya: Nagykanizsa, Petõfi S. u.
36/b. szám alatti 1398. hrsz-ú ingatlanon lévõ lakóépület bontási engedély
iránti kérelme. Iktatási száma: 6/1991/2007, eljárás megindításának napja:
2007. június 22., ügyintézési határideje: 60 nap. Ügyintézõ neve: Kém Esz-
ter. Ügyintézõ hivatali elérhetõsége: Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet
303. sz., tel.: 500-806/ 500-816. 

Egyben értesítem, hogy a fenti ügyben az Alsórajk 027/1. hrsz-ú ingatla-
nokon 2007. szeptember 11-én (kedden) 10.00-kor helyszíni szemlét tartok.

Találkozás: az ingatlanok elõtti közterületen.
Kérem, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti idõpontban biztosítani

szíveskedjenek, valamint a kiértesítettek az eljárás lefolytatását a szemlén
való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni.

Továbbá tájékoztatom, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek –
személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett – részt vehetnek, vélemé-
nyüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.

Mivel a fenti eljárással érintett ingatlanokkal, valamint a fenti ingatlanok-
kal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs,
az eljárás megindításáról az érintetteket a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (továbbiakban:
Ket) 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.

A hirdetmény 2007. augusztus 28-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Városok Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.

Nagykanizsa, 2007. augusztus 26.
Csatlós Rita, építésügyi ügyintézõ

Jelen bontási eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
Kérelmezõ: Nagykanizsa 1398. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai
A telekalakítással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanok 
(hatásterület) tulajdonosai:
Nagykanizsa 1392. hrsz-ú ingatlan (társasház) tulajdonosai
Nagykanizsa 1397. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai
Nagykanizsa 1399. hrsz-ú ingatlan (társasház) tulajdonosai

ÉÉrrtteessííttééss ééppííttéésshhaattóóssáággii eelljjáárráássrróóll

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46. § (1) bekezdése e) pontja elõírja az önkormányzat számára, hogy elemezze,
értékelje a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de
legalább évente tájékoztassa a lakosságot. Az ÁNTSZ vizsgálatai alapján az
egyes környezeti elemekkel kapcsolatban az alábbi megállapítások tehetõk.

Légszennyezettség: Nagykanizsa levegõtisztasági szempontból nem tartozik az erõ-
sen szennyezett levegõjû városok közé. Nagykanizsán 3 ponton történik a légszennye-
zettség mérése ipari, belvárosi és zöldövezeti mérõhelyeken. Amért adatokból megálla-
pítható, hogy a belvárosban a közlekedési terhelésbõl származik légszennyezés.

Hulladékgazdálkodás: Nagykanizsán és környékén a települési szilárd
hulladék rendszeres gyûjtése megoldott. Visszatérõ problémaként jelentkezik
az illegális hulladéklerakók felszámolása. A csatornázatlan területek mielõbbi
csatornázása szükséges, továbbá új megoldást kell találni a lakossági állattar-
tás során elhullott nagytestû állati tetemek ártalmatlanítására.

Vízhigiéné: Az elvégzett részletes kémiai vizsgálati eredmények alapján a
szolgáltatott víz toxikus fémet, peszticidet, egyéb mikroszennyezõdést nem
tartalmaz. Az alacsony fertõtlenítõszer-szint miatt a klórozási melléktermékek
mennyisége sem jelentõs. Arzén, nitrát, nitrit szennyezés nincs. A jód és fluor
tartalom a kívánatos szint alatt van. Megállapítható, hogy településünkön az
ivóvíz minõsége jó és stabil, bakteriológiai illetve kémiai komponensek tekin-
tetében is. A Csónakázó tó továbbra sem tartozik a természetes fürdõk közé,
szabad strandként nem üzemel. A város önkormányzata a Nagykanizsa, Dózsa
gy. u. 75. szám alatt tisztasági fürdõt létesített az arra rászorulók részére, ahol
a fürdés, tisztálkodás mellett a ruházat mosására is van lehetõség.

Zöldterületek karbantartása: A város zöldterületeinek, különösen a bel-
városban, rendszeres kaszálása megoldott, a városból kivezetõ utak, illetve a
hegyi utak mentén a kaszálás továbbra sem megoldott. Nõtt a parlagfû-érzé-
kenységbõl eredõ megbetegedések száma, ami nagyrészt arra vezethetõ visz-
sza, hogy a parlagon hagyott területek parlagfû-mentesítése, rendszeres ka-
szálása – a figyelemfelkeltések ellenére – nem megoldott.

AA vváárrooss 22000066-ooss kköörrnnyyeezzeettii áállllaappoottaa

A görög muszeion: 'a Múzsák
szentélye' szó tárgyi emlékeket
õrzõ és bemutató intézményt je-
lent, nyilvános gyûjteményt,
valamint annak otthont adó
épület neve a 17-18. századtól.
A mi kanizsai múzeumunk fia-
talabb, talán 1913-ban született
meg Halis István, majd a piaris-
ta tanárok jóvoltából, de a II.
világháborúban elpusztult. Így
a valódi újjászületése inkább
1950-hez köthetõ, amikor
Kerecsényi Edit elkezdte áldá-
sos tevékenységét városunkban.
Így valójában leginkább õ te-
kinthetõ igazi múzeumalapító-
nak. Ezért köszönthetjük õt
születésének 80. évfordulóján,
bár nincs testileg közöttünk, de
keze és szelleme munkájának
eredménye itt van köztünk A
„szentély” él és otthon, benne
értékeket õriznek, a mi értéke-
inket, a mi tárgyainkat, hol
színvonalas kiállításokon, hol
otthont adó raktárként. 

Legfontosabb értékeink ott-
honát,a Thúry György Múzeu-
mot tehát valójában Kerecsényi
Edit néprajzi és honismereti ku-
tató, muzeológus, író alapította.
1951-tõl volt itt igazgató 1983-
ig, majd nyugdíjasként dolgo-
zott sokat a mi múzeumunkban
2006. április 8-án bekövetkezett
elhunytáig. Egy személyben
volt sokszor néprajzos, gyûjte-
ménykezelõ, fotós, adattáros,
könyvtáros, népmûvelõ és igaz-
gató. Oly friss az emléke még:
azt hiszem, egy múzeumban a
tárgyak és az emberek sem hal-
nak meg! Számunkra fontos,
hogy tõsgyökeres kanizsai, a Pi-
arista Gimnáziumban érettségi-
zett, majd az ELTE-n szerzett
néprajz-középkori régészet-mû-
vészettörténet szaktárgyakból
muzeológusi diplomát. 1950-
ben (tehát már egyetemistaként)
megbízták a helyi gyûjtemény
vezetésével. Doktori címét
1965-ben szerezte; már nyugdí-
jasként(!), 1985-ben lett a nép-
rajztudomány kandidátusa.
Fõbb kutatási területe Dél-Zala
néprajzi csoportjai, Nagykani-
zsa polgárságának kialakulása
és életmódja voltak. Sok szak-
mai és tudományos kitüntetése
mellett mi most azt emlegetjük
fel, hogy 1995-ben kapott Pro
Urbe, 2001-ben Nagykanizsa

Megyei Jogú Város Díszpolgára
kitüntetõ címet. Kutatói mód-
szerét a terepmunkához kapcso-
lódó alapos tárgy- és adatgyûj-
tés, valamint a történeti szemlé-
let jellemezte. Ezért is maradhat
hagyatéka, munkája még sokáig
tartóan további feldolgozásra,
kiállításra alkalmasnak. Ezt a
gazdag örökséget csodálhatjuk
meg itt is kicsiben. 

A muzeológus munkája múlt-
béli utazás: értékek és rejtett je-
lek fellelése. Szeretett a kisebb-
ségek kultúrájával is foglalkoz-
ni. De élete és munkássága any-
nyira egybeforrt a mi többsé-
günkkel, városunkkal, hogy
büszkén valljuk magunkénak, és
kötelességünknek tartjuk emlé-
kének ápolását. Ennek szelle-
mében idézzük fel életútját,
számba véve maradandó alkotá-
sainak sorát. Meggyõzõdésünk,
hogy élete álma, a Thúry György
Múzeum nem jöhetett volna lét-
re az õ becsületes, tisztességes,
felebarátait megbecsülésben ré-
szesítõ, lelkes, fáradtságot nem
ismerõ, múzeumszervezõ ügy-
ködése nélkül. Határtalan szol-
gálatkészsége, tudása, lelki ere-
je gazdagította azokat, akik a
közelébe kerültek. Hivatástuda-
ta példát mutatott és áldást ter-
jesztett, ezért szerették és tisz-
telték. 

A néprajzos és muzeológus
örök vonzalommal viseltetik a
tárgyakhoz. Ezt tükrözik Edit
néni nagy tárgygyûjtései, me-
lyek néha földrajzi és etnikai
csoportokhoz kötõdtek, néha
tematikusak voltak. Így állnak
elõttünk, integetnek a múltból a
megbecsülõ jövõnek, mely majd
ismét múlttá válik: a méhész és
erdõgazdálkodási eszközök a
textíliák, a fafaragások, a játé-
kok, a világító eszközök, a cso-
dálatos viseletek, a gyöngyös
neccek és fehér hímzések, idõt-
álló kerámiák, Czigány Ili ha-
lottas lepedõje, … Ideköszön
Zalakomár és vidéke, Csurgó és
környéke, Nagykanizsa és a kö-
zeli horvát és német falvak,
Hetés és Lendva vidéke… így
áll össze a régi Zala-vármegye.
De õ teremtette meg valójában a
helytörténeti gyûjteményt és ki-
állításokat, a mai „Emberek,
utak, kapcsolatok” címû kiállí-
tás alapjait is õ hozta össze.

Több mint 50 nívós könyve, ta-
nulmánya, cikke jelent meg,
még névtörténeti kutatásokkal is
foglalkozott. (Az interneten 19
találat szólt Kerecsényi Edithez
köthetõ szakkönyvrõl.) A Thúry
György Múzeum minden gyûj-
teménye: a helytörténeti, a kép-
zõmûvészeti, a metszetgyûjte-
mény, a könyvtár, a néprajzi
gyûjtemény, a numizmatikai, a
régészeti, a történeti dokumen-
tációs tár – mind-mind mesélni
tudna és tud Kerecsényi Editrõl.
Még a (nekem oly kedves) régi
„Erdõ és ember Zalában” címû
kiállítás is hozzá köthetõ. (De
pl. a Göcseji Falumúzeum, a
galamboki tájház létrehozásá-
ban is részt vett.) Kerecsényi
Edit kutatói területe nagyon
széles körû volt: gazdálkodás,
kismesterségek, népviselet,
építkezés, népi díszítõmûvészet,
lakáskultúra, a nõk helyzete a
paraszti társadalomban, nemze-
tiségi és magyarságkutatás,
helytörténeti és régészeti prob-
lematika.

Tudjuk, hogy az életet nem
azok a napok jelentik, amelyek
elmúlnak, hanem azok, amelyek-
re emlékezünk. Kedves Edit né-
ni, mi õrizünk legjobb emlékeze-
tünkben: beépültél a múzeumunk
évgyûrûibe, a falakba, a fejünkbe
és a lelkünkbe. Õ volt az igazi
lokálpatrióta: mi, talán mai lokál-
patrióták sokat tanulhatunk tõle:
azt, hogy kötõdhetünk a lakó-
helyhez és környékéhez, a kisebb
és nagyobb közösségekhez, a he-
lyeknek lehet géniusza. Ez adhat-
ja az igazi identitásunkat, az iga-
zi helyi értéket! Mondom mind-
ezt a városlakó polgárokat és a
környékbelieket jelképezve –
megtisztelve, hogy egy ilyen „ér-
tékes” helyen szólhatok. (Büszke
vagyok rá, hogy a Kanizsai En-
ciklopédia (1999) szócikkeit ille-
tõen társszerzõ lehetek Edit néni-
vel.)

Számomra, és jó lenne, ha a
fiatalok számára példa lenne hi-
vatástudatos munkakedve és
munkabírása, mely nyugdíjas
korában sem csökkent. Jellem-
zõ, hogy értékes fotófelvételei
ezrei még ma is feldolgozásra
várnak jelezve a gazdag életutat.
Kerecsényi Edit még látta a za-
lai és a somogyi falvak gazdag
és értékes paraszti életmódját.

Ezért a mában akár irigyelhetjük
is: amikor az ember abból élt,
amit a táj, leginkább az erdõ
adott. Kerecsényi Edit által
gyûjtött tárgyi kultúra és a hoz-
zákapcsolódó gyûjtõfüzetek táj-
szemlélete egységben látta a tör-
ténelmi Zala megyét Lendvától
Kiskanizsán – Nagykanizsán át
Keszthelyig. Mára, sajnos, meg-
szûnõben a falu és a város kö-
zötti különbség. Így felértéke-
lõdnek azok a gyûjtemények,
mely a nem is olyan régi külön-
bözõségeket oly gazdagon fel-
emlegetik, mint múzeumunk
gyûjteményei. A Kerecsényi
Edithez kötõdõ nagy forrásérté-
kû adattári és sokszínû tárgyi
anyag mint hagyaték szép fel-
adatot ró ránk, ha méltó örökö-
seivé akarunk válni. Ebben a vo-
natkozásban már Kerecsényi
Edit az adatközlõ, s úgy érzem
vannak méltó gyûjtõk és feldol-
gozók – különös köszönet ebben
most Kunics Zsuzsának. 

Számomra, szimbolizálva a
városlakó érdeklõdõ kíváncsi
embert, tanulság az: a múltat
nem lehet végképp eltörölni,
ugyan az idõ kútja mélységes
mély, de nem nyelte el végleg
õseink szépséges kezenyomát.
Mint ahogy Kerecsényi Edit
emléke is tovább él, akár tárgy-
szeretetünkben, akár méltón
emlékezõ lokálpatrióta vagy
patrióta hozzáállásunkban. 

Kedves Edit néni, köszönjük!
(Elhangzott a Thúry György

Múzeumban a Kerecsényi Edit
Emlékkiállítás megnyitóján.)

Balogh László

KKeerreeccsséénnyyii EEddiitt mmúúzzeeuummaallaappííttóó eemmlléékkéérree
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Negyedik alkalommal került
sor a Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztiválra.

Kulturális programok, no és ren-
geteg dödölle, valamint tájjellegû
étel várta a vidámságra és az étkek-
re kiéhezett vendégeket, akikre nem
panaszkodhattak a szervezõk, a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ
munkatársai és a Kanizsa és Kör-
nyéke Gasztronómiai Egyesület

tagjai: ugyanis mindkét napon, a
fesztivál teljes ideje alatt megtöltöt-
ték a városközpontot. 

A fesztivált pénteken Cseres-
nyés Péter alpolgármester nyi-
totta meg, majd a délután a
szombati fõnapra való ráhango-
lás jegyében telt, a Nagykani-
zsai Ifjúsági Fúvószenekar és
Czupi Veronika népdalénekes
fellépése után a Kanizsai Bor-
dalnoka megválasztása követ-

kezett. A Megasztár népiesre
hangolt helyi kiadásán a helyi
Kiss Tiborné bizonyult a leg-
jobb torkú bordalnoknak, a do-
bogó második fokára pedig

holtversenyben Czupi Veronika
és Horváth Tibor állhatott. A
harmadik helyet a magyarszer-
dahelyi Horváth Zoltán érde-
melte ki.

Nem kevésbé volt sikeres a
Dödöllekirályok címért folytatott
játékos vetélkedõ sem, akadt, aki
a nagy igyekezetben a nadrágját
is elhagyta. Itt a Gombucák csa-
pata vitte el – na, nem a nadrágot,
hanem a pálmát. 

Egész délután kézmûvesek
portékái, borházak nedûi, a zalai
ételek vendéglõjében pedig hami-
sítatlan göcseji ételek közül válo-
gathattak azok, akik kilátogattak
a fesztivál elsõ napjára. 

Az esti sztárvendég a Crystal
volt, amely fergetegesen jó han-
gulatú koncerttel örvendeztette
meg a jó zene kedvelõit. 

Másnap szüreti felvonulással

indult a dödöllefesztivál prog-
ramja, a Deák tértõl az Erzsé-
bet térig vonult a néptáncosok-
ból, fúvószenekarokból és nó-
takörökbõl álló vidám menet.
Ezt követõen Cseresnyés Péter
alpolgármester és Prikryl Jó-
zsef, a Kanizsa és Környéke

Gasztronómiai Egyesület elnö-
ke nyitotta meg a fõzõver-
senyt, amelyen amatõr és pro-
fi, valamint dödölle és tájjelle-
gû étel kategóriájában lehetett
indulni. Az egyesület elnöke
bemutatta azt a tanúsító okle-
velet is, ami a tavaly felállított
2331 adagos dödölle-rekordot
teszi immár hivatalossá. A
majd’ harminc nevezõ fino-
mabbnál finomabb ételeit

szakértõ zsûri értékelte. Sõt,
ezúttal a fõzõsátrak arculata is
terítékre került.

– Örülök annak, hogy a profik
mellett sok amatõr is részt vett a
versenyen – mondta Kocsonya
Kálmán, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség alelnö-
ke. – Meg kell, hogy mondjam, a
sátrakat és a standokat szemléz-
ve sok esetben nem lehetett el-

dönteni ránézésre, hogy ki az
amatõr és ki a profi. Szeretném
egyébként hangsúlyozni, hogy a
Magyar Gasztronómiai Szövet-
ség örömmel fogad mindenféle
olyan kezdeményezést, ami a ha-
gyományõrzésrõl szól. Úgy ér-
zem, hogy a kanizsai dödölle-
fesztivál kiválóan teljesíti ezt a
követelményt. 

A Nagyrécsei Nyugdíjas Lá-
nyok csapata már szinte törzs-
vendég a dödöllefesztiválon, ott
jártunkkor éppen (mi mást?!) dö-
döllét készítettek, amelyrõl ké-
sõbb kiderült, a csapatot az ama-
tõr kategória elsõ helyére repí-
tette. 

– Hagyományos ételeket ké-
szítünk, dödöllét, kukoricakását
jó kis szalonnával, pirított
hagymával, rakott káposztát, tö-
kös, túrós, kapros bélest, Teri
néni prószáját – sorolják egy-
más szavába vágva az asszo-
nyok a repertoárt. – Specialitá-
sunk a kukoricaliszttel készült,
hökkön sült perec, amit a ke-
mence alján, tepsi nélkül sü-
tünk. De van itt édesség, kukori-
cás õzgerinc és diós grillázs is.
Ezeket a recepteket még a nagy-

anyáinktól örököltük, akkor volt
divat ilyen ételeket készíteni,
amikor még a mostaninál is ke-
vesebb pénze volt az emberek-
nek. Még a lakodalomba is ku-
koricás süteményeket vittek! 

Nos, a szorgos munka meg-
hozta a gyümölcsét, a Nagy-
récsei Nyugdíjas Lányok dödöl-
léjükkel elhozták az amatõr ka-
tegória elsõ helyezettjének járó
oklevelet, míg a tájjellegû éte-
lek készítésében a Kanizsai
Pékség Lányai jeleskedtek. A
profi csapatok versenyében
mindkét kategóriában tarolt a
Multi Grill King csapata, míg a
sátor külsejének megjelenéséért
Dömdödömék, a népi hagyomá-
nyok ápolásáért pedig a Kani-
zsai ínyencek kaptak elismerést.
A legfiatalabb csapat címet a
Dödikék érdemelték ki.

A délután folyamán aztán még
számos kulturális program várta
az érdeklõdõket, majd a napköz-
ben felszedett kilóktól az esti
retrodiscoban szabadulhattak
meg a (nem csak) dödöllétõl
megmámorosodott városlakók.

Horváth Attila  

DDööddöölllleehheeggyyeekk,, kkuullttuurráálliiss pprrooggrraammookk

A Nagyrécsei Nyugdíjas Lányok voltak a legjobbak az amatõr kategóriában
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A Rogner Hotel csapatánál az ínyencek nyúlpaprikást is kóstolhattak

Prikryl József bemutatta a tavalyi dödölle-rekordot tanúsító oklevelet is

Szakértõ zsûri ízlelte és értékelte a jóféle étkeket

A Pitypang palotása tartozéka a fesztiváli menetnek
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