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Az Aquaprofit NTSK sakk csa-
pat főszponzorának részéről Náda-
si Tamás és az indiai világbajnok
Viswanathan Anand szerződést írt
alá arról a fővárosi Gellért Hotel-
ben, hogy az elkövetkezendő baj-
noki idényben a sakkfenomén akár

három partit is vívhat a bajnok-
csapat színeiben. Az is eldőlt ez-
zel, hogy Anand mint első táblás, a
kanizsai klub erős orrendjében
megelőzi majd a spanyol állam-
polgár Shirovot, valamint a har-
madik táblás Polgár Juditot. Ná-

dasi hangsúlyozta, hogy továbbra
is cél a harmadik Polgár lány, Zsu-
zsa szerződtetése, s így a női „tri-
umvirátus” egy klubban való ver-
senyeztetése…

P.L.

AAnnaannddddaall  mmeeccccss--sszzeerrzzõõddééss  kköötttteetteetttt

Június 26-án pénteken 16 óra-
kor a Hevesi ABC elé a fotókiál-
lításra és a kertészeti vetélkedőre
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
minden virágkedvelő kanizsait
elvár, hogy egy kellemes péntek
délutánt töltsenek együtt.

Apróvirágú cinnia, bársonyvi-
rág, mozaikvirág, azaz díszcsalán,
vízvirág és illatos mézvirág, avagy
fülesternye. Kétezer egynyárit
vihettek házuk elé elültetni minda-
zok, akik a Polgári Kanizsáért

Alapítvány immár harmadik ízben
megrendezett lakótelep-virágosí-
tási programjára feliratkoztak.
Június 12-én, péntek délután 24
lakóközösség képviseletében fo-
gadták örömmel a Hevesi ABC
előtt a kiskanizsai palántákat. A
Platán sortól a Rózsa és Zemplén
utcáig, az Attila utcától a Kodály és
Liszt Ferenc utcán át a Kazanlak
körútig és a Munkás utcáig kerül-
tek jó kezeken át földbe a virágok.
A „Cselekedd, ami rajtad áll” elne-
vezésű program támogatói: a Pol-

gári Magyarországért Alapítvány
és a Saubermacher – Pannónia Kft.
felajánlását a termesztő kertész,
Péter Ernő tetemes ajándéka tol-
dotta meg. A szervezők tapasztal-
ták, hogyan bővül, gazdagodik
évről évre régi virágosító ismerő-
seik házeleje. Évelőket is ültettek,
a rózsa bizonyult a leghálásabbnak.
Másik örömük pedig, hogy új lakó-
közösségek kaptak kedvet a kör-
nyezet szebbé tételére.

K.H.
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Az EU-s választások ered-
ményeire reflektálva Trianonhoz
hasonlította az országban jelen-
leg kialakult helyzetet sajtótájé-
koztatóján Tóth László, az MSZP
önkormányzati frakciójának
vezetője és Bárdosi Gábor önkor-
mányzati képviselő.

– Megint Trianon – hangsúlyozta
Tóth László. – Túlzó elvárásaink,
nagyravágyó álmaink egyszer már
az ország harmadolásához vezettek,
akkor földrajzi értelemben. Most
gondolati síkon lehetünk tanúi
ennek. Az ország egyharmada mond
ma véleményt, csinál politikát, a
kétharmad pedig tűntető távol-
maradásával a politika térképét raj-
zolta újra. Annyit beszéltek az utób-
bi hetekben Trianonról, hogy észre
sem vették a hon magyarnál ma-
gyarabb politikusai, hogy a régi
gyalázat elevenedik meg ismét, de
újjászületése még elrémisztőbb
helyzetre mutat rá. Míg az első Tri-
anonért másokat, egész Európát
hibáztathattuk, rájuk mutogath-
atunk, addig a jelen helyzet Tri-
anonjáért csak magunkat, a nagy
pártok által alakított politikát okol-
hatjuk. Hibás az is, aki úgy vizionál
kétharmados többségről, hogy köz-
ben a harmad ország áll mögötte, és
vétke nem kendőzhető annak sem,
aki tehetetlen, hatalom-megtartó
politikával, át nem gondolt lépéseiv-
el választói kétharmadát áldozta fel.
Három a magyar igazság, ám ez a
választás csak a harmad igazságát
mutatta meg. 

Kristálytisztán látszik – folytatta
Tóth László –, hogy 2004-hez
képest Nagykanizsán több mint öt
százalékkal kevesebb szavazópol-
gár ment el szavazni. Az is látszik a
választás eredményéből, hogy a
szocialista párt a legnagyobb vesz-
tese a választásoknak. A mostani
választáson a jobboldal pártjai
csúcsra járatták a kampányukat.
Ami történt megtörtént, a kialakult
helyzetért múlhatatlan érdemei
vannak a Gyurcsány-Hiller kettős-
nek, de nemcsak ők a felelősek. A
szocialista párt a történetének a leg-
nagyobb válságát éli. Őszintén
szembe kell nézni belső dolgaikkal.
A frakcióvezető úgy látja, nagyon
erőteljes baloldali fordulatra van
szükség, mert a szocialista párt
törpe párttá fog zsugorodni, és nem
marad más lehetősége, mint egy új
politikai formáció létrehozása. 

Bárdosi Gábor véleménye szerint
5 millió 800 ezer ember nem mon-
dott véleményt, vagy egyszerűen
nem akart véleményt mondani az
elmúlt húsz év magyarországi poli-
tikája miatt. Úgy értékelte, az elmúlt
három év közgyűlési munkája is
rányomta bélyegét a helyi szavazási
eredményekre. Nem gondolja azon-
ban, hogy Nagykanizsa város lakos-
ságát meg lehet téveszteni, a hithű
szavazókon kívül, a jobboldal maxi-
malizálta ma Nagykanizsán az elér-
hető szavazatait. Tudja és megérti,
hogy a baloldali szavazók miért
maradtak otthon. Megérti a kis-
pénzű, anyagi helyzetükben a peri-
fériára sodródó embereket, akik
soha nem mennek el szavazni másik
pártra, mert baloldali érzelmű
emberek, de nincsenek mege-
légedve a jelen kormányzat intéz-
kedéseivel, mint ahogyan ő sem.
Megérti azokat is, akik a prob-
lémáikra legalább jelszavak szintjén
válaszoló pártokra adták le sza-
vazatukat. Megerősítette és össze-
gezte a véleményét: a jobboldal
országos eredményei leképeződtek
itt Nagykanizsán is. 

– Kik érdekeltek a hangulatkeltés-
ben, a botrányok kirobbantásában,
és ezek nyilvánosság elé citá-
lásában? A legutóbbi, a helyi jog-
szabályoknak nem megfelelő módon
összehívott közgyűlésen kiderült. Az
állandó zavar-, és botránykeltés a
szocialisták és a polgármester ér-
deke – adta meg a saját kérdésére a
választ Karádi Ferenc, fideszes
önkormányzati képviselő, majd így
folytatta: – Aki a szégyenletes köz-
gyűlési intermezzót látta, számára ez
nyilvánvalóvá válhatott. Vannak,
akik nem értik a demokráciát, vagy
teljesen félreértelmezik azt. Úgy
vélik, az a demokratikus, ha minden
úgy történik, ahogy azt ők, és a hoz-
zájuk közel állók akarják, s minden
ellenvélemény a demokrácia meg-
sértése. Nézzük, mi is történt a leg-
utolsó közgyűlésen! Polgármester úr
nem a jogszabályban (SZMSZ) elő-
írt időpontra hívta össze a közgyű-

lést. (Mert számára – mint mondta –
a “helyi jogszabályok” csak „irány-
fényt” jelentenek.) Ez ellen dr. Ko-
lonics Bálint képviselő a frakció ne-
vében tiltakozott. Amikor a közgyű-
lés egy javaslatunkat nem vette fel a
tárgyalandó napirendek közé, ez el-
len és a kiszámíthatatlanság miatti
tiltakozásként frakciónk nem fogad-
ta el a napirendet. Éppen azért, mert
voltak más fontos megtárgyalandó
ügyek is – készülve arra, hogy az
eredeti napirendi pontokkal nem lesz
közgyűlés –, soron kívüli testületi
ülés összehívását kezdeményeztük az
eredeti napirendi pontok többségév-
el aznap délutánra. A munka foly-
tatódott volna tovább, ha mindenki
úgy akarta volna. A polgármester és
a szocialisták azonban nem ezt
akarták. Ennek az előbb említett
közgyűlésnek az összehívását aka-
dályozta meg – trágárságokkal kö-
rítve – a most már nyilvánvaló pol-
gármesteri és szocialista szövetség,
koalíció, hisz egymást biztatták a
közgyűlést munkájának ellehetet-
lenítésére. Mára mindenki számára
világossá vált, hogy a polgármester
a helyi szocialistákkal kötött koalí-
ciót. A Fidesz-frakció tagjai eluta-
sítják a botránypolitizálást, a „minél
rosszabb, annál jobb” szocialista
indíttatású gondolkodásmódot, mert
a városnak  nem ez az érdeke. Elu-
tasítjuk azt a stílust és azt a beszéd-
módot, amit a szocialisták és a pol-
gármester megengedett magának.
Kérünk minden képviselőt, hogy
támogassa az önkormányzat jogsze-
rű és demokratikus működést, és kö-
vetelje meg a normális hangnemet a
tanácskozásokon.

„Dóró János főszerkesztő
részére
Tisztelt Dóró Úr!
Telefonbeszélgetésünk alapján

ragaszkodom a sajtónyilatkozat e
heti számában való megjelenésé-
hez, valamint a honlapon történő
szerepeltetéséhez.

Tisztelettel: Marton István,
polgármester”

„Mindig szürreális élményt jelent
a Fidesz-frakció „megmondóem-
berének” sajtótájékoztatója, mert

személye garanciát jelent arra,
hogy a kanizsai közbeszéd a színvo-
nalát tekintve újabb és újabb mély-
pontjára juthat el, amihez rajta
kívül frakciójából senki sem adja az
arcát és a nevét. A közállapotokra
jellemző, hogy ebben az „élmény-
ben” egyre többször van részem. I-
lyen szempontból kissé csalódás,
hogy a legutóbbi közgyűléstől
számítva tíz napot kellett várni, mi-
re kitalálták, hogyan kéne magya-
rázni a magyarázhatatlant. A fela-
dat nehéz, hiszen több ezer televízi-
ónéző követte a történteket. Őket
bizony nem igen lehet meggyőzni
arról, hogy nem a Fidesz-frakció
volt az, aki előre kitervelt forgató-
könyv alapján – az SZDSZ-szel ko-
alícióban, az önkormányzatiság
történetében példátlan módon –
vérbefojtották a közgyűlést. 

Amivel viszont feltétlenül egyet-
értek, hogy változás kell. Ennek
szellemében kérem közel egy esz-
tendeje már a közgyűléstől, hogy
válasszanak végre egy dolgozó
alpolgármestert, aki a törvények
és az erkölcs talaján állva képes
és hajlandó végezni a munkáját.
Sajnos miután a korrupció elleni
– többnyire sikeres, de rengeteg
energiámat felemésztő – küzdel-
met a Hivatalon belülről a nyil-
vánosság elé vittem – először még
finoman, Cseresnyés alpolgár-
mester úr szakmai deficitjére ki-
hegyezve a dolgot –, várakozá-
sommal ellentétben nem normal-
izálódott azonnal a helyzet. A
nyilvánosság nyomása kevésnek
bizonyult, és a nagykanizsai „Fi-
desz” saját ígéretét megszegve, a
kétes üzleti kapcsolatai miatt
Magyarország méltán egyik lege-
lutasítottabb pártjának tartott
SZDSZ biztos támogatásával,
tehát a közgyűlési többség tuda-
tában – ámde mindennemű szak-
mai felkészültség nélkül – inkább
teljesen ostoba és káros háborúba
kezdett (hazug sajtótájékoztatók,
sokszorosan cáfolt, kreált fegyel-
mi ügyek, kártékony protestszava-
zások).

Úgy látszik, amikor a 2006-os
kampányomban meghirdettem a tisz-
ta kezek politikáját, Cseresnyés úr
azt hitte, tréfálok (talán az ő köreiben
ilyet nem szokás komolyan gondol-
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ni?) és legalábbis passzív szemlélője
leszek a haverfinanszírozás alter-
natív módozatainak. Tévedett, és
most már őszintén remélem, e téve-
dése reá nézve végzetesnek bizonyul.
Mert előbb-utóbb ki fogjuk tudni
vizsgáltatni a CT-beszerzés körüli
visszásságokat, majd a jegyzőn
keresztül elérünk az igazi felelőshöz.
Arra is jó esély mutatkozik, hogy a –
több tucat polgármestertársam
támogatásával kezdeményezett –
Vízmű soron kívüli közgyűlésén szá-
monkérhetjük majd azt a gyakorla-
tot, aminek keretében zavaros kö-
rülmények között jutnak többen –
például Cseresnyés Péter rokona is –
többtízmillió forintos munkákhoz.
Aligha hiszem, hogy azért emeltük
meg két évvel ezelőtt drasztikusan a
vízdíjat, hogy most a fejlesztésre fél-
retett pénzt előnytelen szerződések
keretében éljék fel. 

A felelősségről mégsem gondo-
lom, hogy csak egyetlen embert ter-
hel! Hisz azok, akik a számtalan
kétes ügylet tudatában – mert két-
ségtelenül tudatában vannak – tá-
mogatják ezt a fajta politikai gengsz-
terizmust, függetlenül attól, hogy túl-
zott pártlojalitás okán, vagy beígért
önkormányzati pozíciókért, esetleg
rokonok önkormányzati munkahely-
hez juttatása miatt teszik ezt, bizony
felelősek, mi több, bűnösök. Noha
nem készültem fel a magát polgári-
nak és jobboldalinak mondó erő
ilyetén árulására, a város javát szol-
gáló döntéseket, polgármesteri
programom elemeit – amihez eled-
dig mindig tartottam magam – azon
képviselők segítségével kívánom
megvalósítani, akiknek pártszíne-
zettől függetlenül jelent még valamit
a képviselői esküje. 

Őszintén bízok abban, hogy ha
ezek a nem közvetlen felügye-
letem alatt álló pénzcsapok is
elzáródnak, talán megszűnik
majd az az érdekszövetség is, a-
mely idáig juttatta a várost, és
visszatérhetünk végre a szakmai
kérdések tárgyalásához, amelyek
egyébként szépen, csendben, e-
gyelőre csak a háttérben, de na-
gyon jól haladnak. Ha ez mégsem
történik meg, akkor pedig nincs
más mód, mint a közgyűlés felos-
zlatása, melyet én eddig is tá-
mogattam. Biztos vagyok abban,
nem nekem van félnivalóm, a-
mikor újra a választópolgárok
dönthetnek majd arról, hogy kit
tartanak elég felkészültnek, hatá-
rozottnak és tisztességesnek ah-
hoz, hogy a képviselő-testületbe
delegálva rábízzák a döntések
felelősségét.”

Tisztelt Olvasók! Második al-
kalommal fordult elő, hogy Mar-
ton István polgármester nem tar-
totta kívánatosnak a Kanizsa
Hetilap jelenlétét sajtótájékoz-
tatóján. Természetesen szíve joga
szeretni vagy nem szeretni egy
médiumot, de ezt nem teheti meg
a város lapjával. Számomra ez
azt jelenti, hogy Nagykanizsa
város lakosságának tájékoz-
tatását nem tartja fontosnak,
ezzel kiskorúsítja az itt élőket.
(Ugyanis, a város sok polgárá-
nak ez az egyetlen lehetősége,
hogy tájékozódjon a lakóhelyé-
vel kapcsolatos történésekről.)
Arra sincs jogosultsága, hogy
befolyásolja mi jelenjen meg, és
mi nem. Mivel nem lehettünk je-
len a sajtótájékoztatón, így nem
is kívántunk tudósítani róla. A
fentebb olvasható utasításnak a-
zonban eleget teszek. Fenntar-
tom azonban, hogy sem az eljá-
rás módjával, sem a nyilatkozat
tartalmával nem értek egyet.
Sajnálattal kell leírnom, hogy a
demokrácia húsz éve alatt ilyen
nyomásgyakorlásra egyetlen pol-
gármester sem ragadtatta ma-
gát.

Dóró János

Mély megdöbbenésének adott
hangot Bene Csaba, fideszes ön-
kormányzati képviselő, frakció-
vezető, bár hozzátette, lassan
már hozzászokhattunk a polgár-
mester úr ilyetén hangneméhez. 

– Nem kívánunk azzal a mi-
nősíthetetlen, vádaskodó és tar-
talmában gyalázkodó stílussal fog-
lalkozni, és arra reagálni, amit a
polgármester úr egy városvezető-
höz méltatlan módon és stílusban
megengedett magának tegnapi
nyilatkozatában. Ez a nyilatkozat
őt minősíti. Az EU-szavazás meg-
mutatta, hogy a Fidesz és vezetői –
így Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter iránt is – a bizalom töretlen.
Elutasítjuk azt a módszert is, a-
hogy a politikai zsarolást eszköz-
ként, fenyegetésként használja fel
arra, hogy a frakcióból tagokat
szakítson ki saját céljai elérésének
érdekében.

***
Mivel a polgármesteri nyilat-

kozatot nem óhajtottuk közölni, ezért
meg kell jegyeznünk, hogy abban az
esetben a Fidesz nyilatkozata sem
került volna közlésre. (- a szerk.)
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Közművelődési és Városszépítő Egyesület

8831 Nagykanizsa – Miklósfa Kápolna tér 2.
Érdeklődni: 20/479-8382. E-mail: mindenkihaza@miklosfa.hu

MIKLÓSFAI 
“ÖKO” SZABADIDŐS ÉS NAPKÖZIS TÁBOR 

A miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület a hagyományokra építve idén is
megszervezi – nemcsak a miklósfai városrész iskolásainak – az „ÖKO” SZABADIDŐS
ÉS NAPKÖZIS TÁBORT. Ezzel szeretne az egyesület lehetőséget biztosítani azoknak a
szülőknek, akik még nem voltak szabadságon, és gondot jelent a gyermekük szülői felü-
gyelete. Akik nem szeretnék, hogy egész nap a TV és számítógép előtt üljenek a gyer-
mekeik, azoknak kívánunk segítséget nyújtani!

Két turnusban indítjuk a tábort:
1. turnus: 2009. június 29 – 2009. július 3. 8.00 – 16.30-ig
2. turnus: 2009. július 6 – 2009. július 10. 8.00 – 16.30-ig

Helyszín: Mindenki Háza Miklósfa (8831 Nagykanizsa-Miklósfa,
Kápolna tér 2.) Táborvezető: BENEDEK MIKLÓS

Napi kéteszeri étkezést biztosítunk a gyerekeknek! (ebéd, uzsonna)

Ízelítő programjainkból: falusi élet (pl.: a helyi lovarda és a méhészet megismerése…),
mesterségek ismerete (pl.: gyöngyfűzés, fafaragás…), strandolás a városi uszodában,

kirándulás a Mura-Dráva Nemzeti Parkban. 

Heti részvételi díj buszos kirándulással együtt: 9.500 Ft/fő/hét

Jelentkezni lehet: 2009. június 19. 17 óráig 

Érdeklődni Pénzes Szimonettánál a következő mobilszámon lehet:
06-20/479-8382

Elsősorban a 3., 4., 5., 6. és 7. osztályosok jelentkezését várjuk!

Horvát-magyar kamarai talál-
kozóra került sor a minap a Vas-
emberház Dísztermében.

Az esemény köszöntőkkel vette
kezdetét. Elsőként dr. Polay József, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke üdvözölte a
vendégeket, őt Karagics Mihály,
Horvátország Magyar Nagykövet-
ségének elnöke követte, majd Mar-
ton István, városunk polgármestere
fejezte ki támogatását a kamarák
együttműködése kapcsán.

Adélelőtt folyamán Gátai Éva igaz-
gató a Horvát-magyar vegyeskama-
ráról beszélt, majd a határmenti horvát
kamarák mutatkoztak be: Csáktornya,
Belovár, Verőce és Varasd. A Nagyka-
nizsai Kereskedelmi és Iparkamara
munkásságát dr. Polay József ismertet-
te a horvát partnerekkel. Ezután a meg-
jelentek megvitatták a Horvát-Magyar
IPAProgram következő kiírására közö-
sen benyújtandó pályázat előkészíté-
sének lépéseit.

Mint dr. Polay Józseftől megtud-
tuk, a találkozónak az volt a célja,

hogy a kamarák megtalálják a közös
utat, mely lehetőséget ad az európai
uniós, határon átnyúló projektek
elnyerésére, s közös felhasználására.
A határon átnyúló projektek lényege,
hogy egy uniós tagország és egy csat-
lakozó tagország közösen pályázzon.
A kamarák úgy gondolják, ezt a
helyzetet ki kell használni. Elsőként
meg kell teremteni a lehetőséget
szakmai konferenciákon, találkozó-
kon, piackutatásokon, kiállításokon
keresztül, majd második lépésként el
kell jutni addig, hogy a vállalkozók
pénzt kapjanak. Nagykanizsa valaha
kereskedelmi és közlekedési csomó-
pont volt, valószínűleg ezt már nem
lehet újra elérni, de logisztikai köz-
pont még lehet, elosztó szerepet még
birtokolhat. A tenger közelsége és az
autópálya megléte nagy előnyöket
jelenthet, melyeket szintén ki kell
használni. S mindezt közösen a hor-
vát kamarákkal kell megvalósítani,
mert ez kölcsönösen eredményes
mindkét félnek.

Steyer Edina

TTaalláállkkoozzóó  aa  ggyyüümmööllccssöözzõõ

kkaappccssoollaatt  rreemméénnyyéébbeenn
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Kulturális műsorral színe-
sítve, ünnepélyes keretek között
avatták fel a Szívbetegekért
Egyesület Deák tér 5. szám alatt
lévő irodáját.

Hegedűs Györgyné, az egyesület
létrejöttéért sokat munkálkodó
elnök a civil szervezet létrejöttéről
többek között elmondta, a család-
jában történt több tragédia moti-
válta arra, hogy segítsen más em-
bereken is, ezért fordult először tá-
mogatásért a Családsegítő Köz-
ponthoz. Egy olyan közösség létre-
hozására gondolt, ahol megbe-
szélhetik problémáikat, támaszt
nyújthatnak egymásnak a betegség
megelőzésében, a gyógyulásban. 

A klub működése 2006. októ-
berében tíz fővel indult el azzal a
céllal, hogy sorstársakkal találkoz-
zanak, életvezetési tanácsokkal
lássák el egymást, és anyagi erőfor-
rásokra pályázzanak. Később már
igyekeztek elfelejtkezni a beteg-
ségükről, azt tervezték, mikor
mehetnek kirándulni, mulatni. 2008.
októberében alakultak egyesületté,
azóta mind többen jelentkeztek a
közösségbe, jelenleg 52 tagot szám-
lálnak soraikban. Szeptembertől a
kórházzal összefogva egy szűrő-
vizsgálatot kezdeményeznek a szív-
érrendszeri betegség megelőzéséért.
Az épületet saját munkával és a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI diák-
jainak közreműködésével újították
fel. 

Dr. Matoltsy András, a Kanizsai
Dorottya Kórház Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető főor-
vosa köszöntőjében kiemelte, dup-
la öröm számára ez a nap, mert a
szívbetegekért megint lehet tenni
valamit. Magyarországon gyakor-
latilag megszakítás nélkül fokoza-
tosan emelkedik a szív- és érrend-
szeri betegségben szenvedők szá-
ma. Vezető halálok, megelőzi az
összes daganatos halálozás szá-
mát. A betegség kialakulásának o-
ka az egészségtelen életmód, a
mozgáshiány, a koleszterindús ét-
kezés, és a tömegméretekben je-
lentkező elhízás. Minden civil
kezdeményezésnek fontos szerepe
van a megelőzésben, ami nem az
egészségügy feladata, nem az
orvos dolga, hanem a társadalomé.

B.E.

IIrrooddáátt  kkaappttaakk

aa  sszzíívvbbeetteeggeekk

A májusi soros ülés napirendi
pontjait tárgyalta a június 15-
ére ismételten összehívott köz-
gyűlés. A munkával este 23 óráig
sem végeztek, a félszáz napirend
tárgyalását a tervek szerint a jú-
nius 25-i soros ülés előtt fejezik
be. 

Ismét lekerült, azaz visszavonta
Marton István polgármester a köz-
gyűlés napirendjéről a második
alpolgármester választására, illet-
ményének megállapítására előter-
jesztett javaslatát. A polgármester
eredetileg zárt ülésre, és a köz-
gyűlés első napirendi pontjára ter-
vezett jegyző ellen fegyelmi el-
járás megindítására előterjesztett
javaslata Röst János városatya in-
dítványára a nyílt üléseket követő
zárt ülések sorába került. Bár a
polgármester nem javasolta Cse-
resnyés Péter alpolgármester Dél-
zalai Víz- és Csatornamű Zrt-ét
érintő előterjesztését, a  testület
ezúttal napirendjére tűzte, és úgy
döntöttek, Marton István nem
támogathatja a Vízmű közgyűlésé-
ben Kassai Zoltán elnök-vezér-
igazgató felmentését.

A városatyák elfogadták az ön-
kormányzat költségvetési és zár-
számadási rendelete mérlegei és ki-
mutatásai tartalmáról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására
előterjesztett javaslatot, és Bizzer
András képviselő előterjesztését,
mely az üzletek éjszakai nyitva-
tartási rendjét szabályozza. A vi-
tában többen megjegyezték, hogy
vállalkozásellenes a rendelet, amit
Bizzer András azzal cáfolt, hogy
csak azok üzletek nem tarthatnak
nyitva, ahol nincs kialakítva zárt
tér, és nem adottak a zajmentes ki-
szolgálás feltételei. Egyhangú 21
igen szavazatot kapott a zöldfe-
lület-gazdálkodás helyi szabályo-
zásáról szóló rendelet megalkotása
és a közterületi járműtárolás és a
járművekkel összefüggő egyéb
közterület-igénybevételek szabá-
lyozásáról szóló rendelet megal-
kotása. Az épített és természeti kör-
nyezet értékeinek helyi védelméről
szóló rendelet módosításával a
következő ülésén foglalkozik a
közgyűlés. Szintén elfogadták a
Kanizsai Dorottya Kórház létszám-
csökkentésére előterjesztett javasla-
tot, valamint az intézmény 2008.
évi munkájáról szóló beszámolót.
Ezután következett a középiskolák
intézményvezetőinek beszámolója.

A Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola öt
éves tevékenységéről Dénes Sán-
dor igazgató számolt be, aki beje-
lentette, nem pályázik az igazgatói
állásra. Fizika tanárként szeretné
tovább szolgálni az iskoláját. Egye-
nes derékkal áll fel az igazgatói

székből, és adja át utódjának. A
testület elfogadta a Cserháti Sándor
Műszaki SZKI és Kollégium, a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium és Köz-
gazdasági SZKI, a Thúry György
Kereskedelmi, Vendéglátó- és Ide-
genforgalmi SZKI és a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI tevékenységéről
szóló beszámolókat. Egyetértettek
a Magyar Vöröskereszt Zala Me-
gyei Szervezete 2004-2008. évek-
ben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóval. A beszámoló tartal-
mazza a civil szervezet szociális
szolgáltatások, gyermekjóléti ellá-
tások, az Ifjúsági Otthon, a Csel-
lengő Ház, a véradásszervezés, a
képzési tevékenységek, az ado-
mánygyűjtés, gyógyászati segéd-
eszköz kölcsönzés területén végzett
tevékenységét. Bemutatja továbbá
a jótékonysági rendezvényeket, a
benyújtott pályázataikat, a nem-
zetközi kapcsolatok területén elért
eredményeiket, továbbá felvázol
egy jövőképet, amelyet a Vörös-
kereszt célkitűzésként fogalmaz
meg.  Elfogadták a helyi közösségi
autóbusz-közlekedés menetrend-
jének módosítására előterjesztett
javaslatot. Többen megjegyezték,
hogy gazdaságossági okokra és
kihasználatlanságra hivatkozva
szüntet meg járatokat a Volán. A
vita során Gyalókai Zoltán kép-
viselő megjegyezte, a Volánnak
nem érdeke, hogy olyan járatokat

szüntessen meg, amelyen vannak
utasok, és a javaslatot komoly utas-
számlálás előzte meg. A megszün-
tetés a jelenlegi járatok 3,9 száza-
lékát érinti. A változás június 22-től
érinti többek között a 14 C, a 16 A,
a 18-as, a C 9-es valamint a Csó-
nakázó-tó bejáratát érintő járatokat.

A nyári tanítási szünet idejére
vonatkozó menetrend már kedden
életbe lépett.

A közgyűlésen Dr. Fodor Csaba
egy önálló képviselői indítványt
nyújtott be abból a célból, hogy az
önkormányzat gyorsan reagáljon a
gazdasági válság hatásaira. Sajtó-
tájékoztatóján elmondta, a város
rendelkezik egy olyan rendelettel,
mely nem a lakáscélú helyiségek
bérletéről szól. Azt javasolta, ezt a
díjmegállapítást sürgősen hozzák
vissza a következő közgyűlésre, és
legalább 25 százalékos bérleti-díj
csökkenést irányozzanak elő. A
másik javaslata azért érdekes, mert
a Fidesz folyamatosan a vagyon-
adót aposztrofálja ingatlanadónak,
s ezt eltörli abban a pillanatban,
amikor kormányra kerül. A képvi-
selő szerint igyekezzenek tettekkel
is bizonyítani állításuk komoly-
ságát, ezért arra kérte a fideszes
polgármestert és a fideszes több-
séget, június 25-ig hozzák vissza a
közgyűlés elé az építményadó ren-
deletet, és törölje el az épít-
ményadót Nagykanizsa, igazolván
azt, hogy valóban ingatlanadó-
ellenesek, mert sújtja az állampol-
gárokat, például a garázstulajdo-
nosokat, a vállalkozásokat, függet-
lenül attól, hogy milyen tevékeny-
séget végeznek.  

B.E.

EEggyy  úújjaabbbb  vvééggeett  nneemm  éérrõõ  kköözzggyyûûllééss

Noha mintegy két órát vitat-
koztak a képviselők arról az előter-
jesztésről, amely a Délzalai Vízmű
Zrt. vezérigazgatójával foglal-
kozott, a polgármester és a baloldal
szinte egyetlen hozzászólásában
sem érintette az eredeti előter-
jesztést. Ehelyett ki, kinek, miért és
mikor illetve mennyiért kérdések
mentén a napirendet szinte család-
fakutatássá alakították át.

A végeredmény is hosszú tor-
túra után született meg. Eszerint a
hat szocialista képviselő és Mar-

ton István polgármester javasolta
volna, hogy a Vízmű közgyű-
lésén kezdeményeznie kell a pol-
gármesternek, hogy mentsék fel
Kassai Zoltán vezérigazgatót, és
hívják vissza az igazgatótanács-
ból is.

A név szerinti szavazáson a-
zonban tizennégyen úgy gondol-
ták, hogy ennek nincs kellő indo-
ka, ezért nem támogatták Marton
István kezdeményezését, így a
vezérigazgató maradhat.

D.J.

CCssaallááddffaakkuuttaattááss
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„A régi gátlástalanság, önzés
és erkölcstelenség újraéledt.
Hét év alatt újra padlóra
küldték országunkat. Ám most
sem akarják átadni a hatalmat,
inkább lehazudják az égről a
csillagokat, s áldozatul odadob-
ják a semmibe a magyar embe-
rek jövőjét. Bár múlt vasárnap
sárga lapot kaptak, ők az utolsó
pillanatig ragaszkodnak a
konchoz. Nem válogatnak esz-
közökben, megpróbálnak min-
denkit lejáratni, aki útjukba áll.
Értenek ahhoz, hogyan lehet
félrevezetni embereket. A tech-
nika maradt, csak a bábuk
cserélődtek kissé. Ezért a ha-
zugság elleni fellépésre össze
kell fognunk, és nagy tábort
kell alkotnunk. Erre kötelez az
’56-os mártírok emléke.” –
szögezte le Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő.

A június 16-i ítéletidőben a
Medgyaszay Ház előterében tar-
totta megemlékezését a Nagy-
kanizsai Polgári Egyesület. 

Mansfeld Péter, hogy mentse
a már életkora szerint súlyosan
büntethető Blaski Józsefet és a
többieket, a kihallgatások során
mindent magára vállalt. Kihall-
gatóinak minden alkalommal
szembesülniük kellett a börtön-
ben megkínzott fiúból áradó
elszántsággal és erővel. Ott, a
börtönben érett felnőtté. 

A résztvevők döbbenten hall-
gatták a felolvasott kivégzési
jegyzőkönyv rideg nyelvezetét:
az ítéletvégrehajtó és segédei a
kivégzést 9 óra 22 perckor meg-
kezdték. Az orvosok jelentik,
hogy fiatalkorú elítélt szíve 9 óra
35 perckor megszűnt dobogni. 13
percig szenvedett, mert nem rop-
pantották el a gerincét. Melyet –
átvitt értelemben – nem is lehetett
elroppantani „Véglegesen elkob-
zott karórája azóta is jár.” – írja a
Mansfeld Péterről szóló Születés-
napi halál című versében Döb-
rentei Kornél. Hozzá kell igazíta-
nunk a magunkét.

Az 56-os Szövetség nagyka-
nizsai elnöke, Ádám Sándor a vi-
har után felidézte, hiába men-
tette meg faluja kommunistáit a

lincseléstől, így is elzárták
kilenc hónapra. 1957 már-
ciusában kész listával járták
végig a falvakat. Ismerős neki az
előre megírt – koncepciós –
ítélet, bírája mellett rendőrtiszt –
ávós? – ült. A hivatását komo-
lyan vevő ügyvéd ismerősét
pedig eltiltotta munkájától a
megszállókkal kollaboráló hat-
alom. 

Miért az ő elhurcolását válasz-
tották ki, hogy félelmet kelt-
senek? Szíve, motorja volt
közösségének fiatal kora óta,
sokan bíztak benne.

Cseresnyés Péter Orbán Vik-
tor 1989-es beszédére emlékez-
tetett: A hatodik koporsóban
nem csupán egy legyilkolt fiatal,
hanem a mi elkövetkező húsz
vagy ki tudja hány évünk is ott
fekszik – szólt az akkor huszon-
hat éves fiatalember. Aki a
Fidesz kongresszusán így fogal-
mazott: Az akkori hatalom pon-
tos tervet készített arra, hogy
miképp lehet megakadályozni
még a többpártrendszer keretei
között is a szabad magyarok
álmainak, vágyainak, eszménye-
inek megvalósítását. Ma már
tudjuk, ezért lett a mögöttünk
hagyott húsz év olyan nyögve-
nyelős, amilyen. A régi világ
irányított a múltból átmentett
gazdasági erejével, a titkosszol-
gálati kapcsolataival, informális
hálózataival, médiabefolyásával,
külföldi összeköttetéseivel és
rejtett társadalmi paktumaival.
A terv rafinált volt, de meg-
bukott. Egyetlen okból bukott
meg: mert mi nem hagytuk
magunkat, nem adtuk fel, és nem
törődtünk bele. De ne gondoljá-
tok, hogy a vasárnapi vá-
lasztással célba is értünk. Egé-
szen biztosak lehetünk benne,
hogy most is készül egy új terv.
Már látszik is, hogy a Gyur-
csány-Bajnai-korszak nemcsak
hogy makacsul ellenáll a vál-
tozásnak, hanem megindította
elszánt harcát is a változás
ellen..

Mansfeld Péter törhetetlen-
ségére ma is szükség van,
tehetjük hozzá.

K.H.

AA  hhaattooddiikk  kkooppoorrssóó  
sszziimmbboolliikkáájjaa

Hatodik alkalommal fogadta a
házigazda VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház és a Vasutas
Nyugdíjas Klub a Dunántúli Va-
sutas Nyugdíjas Klubok tagjait.

A rendezvényt Horváth László, a
Vasutas Nyugdíjas Klubok Orszá-
gos Szövetségének elnöke nyitotta
meg. Beszédében kiemelte, szívesen
jönnek Kanizsára, az országos szö-
vetség tagjai itthon érzik magukat
városban. Hangsúlyozta: nem kön-
nyű ma nyugdíjasnak lenni, majd
így folytatta: – Az áfa-emelés hatása
akkor is beszökik hozzánk, ha nem
nyitjuk ki az ablakot. Jó volna, ha a
civil társadalom, a civil szervezetek
értelmesen megfogalmaznák elvá-
rásaikat, és mindent megtennének
azért, hogy saját kezükbe vegyék
sorsuk irányítását. A szociális és
egyéb ügyekben vegyék át az önkor-
mányzattól, a kormányzattól az
időseket közvetlenül érintő felada-
tokat. 

De nemcsak magukkal kívánnak
foglalkozni a jövőben. Hét éve az
országos szövetség megalkotta a
Nagyszülők az unokákért, unokák
a nagyszülőkért generációs prog-
ramot. Az időseknek is csak akkor
lesz jövője, ha a gyermekeik,
unokáik dolgoznak, ha itt öreged-
hetnek meg, nem kell vándorbotot
fogniuk, és eltávozni a városból. 

– Ahhoz, hogy ez az ország
továbbra is a miénk maradjon –
folytatta –, a szervezett civil tár-

sadalom sürgős összefogására van
szükség.

Horváth László végül elismerés-
sel szólt a művelődési ház veze-
tőinek eredményes munkájáról A
rendezvény résztvevőit a további-
akban Marton István polgármes-
ter, Büki Pálné, az Idősügyi Ta-
nács társelnöke, valamint Kócza
Ferenc, a nagykanizsai Vasutas
Nyugdíjas Klub vezetője köszön-
tötte. 

Az üdvözlő szavakat követően
a klubok adtak színes kulturális
műsort a színőpadon. Így a kaniz-
sai intézmény Kodály Zoltán
Énekkara, majd a szombathelyi
Haladás Művelődési Ház nyugdí-
jas klubjának képviseletében a
Molnár házaspár előadása követ-
kezett. A tapolcai Batsányi János
Művelődési Ház nyugdíjasai ba-
dacsonyi és balatoni dallamokat
adott elő, végül a siófoki klubot
Tóth Imre képviselte gitárjátéká-
val. A tánc sem maradt el, a Kodá-
ly Zoltán Művelődési Ház cso-
portja Rimóczi táncokat adott elő.
A szépkorúak után az ifjúság ked-
veskedett a találkozó résztve-
vőinek. Az intézményben működő
Gála Társastánc Klub Egyesület
produkcióját láthatta a közönség.
A találkozó beszélgetéssel foly-
tatódott, a résztvevők az esti
vonatokkal indultak haza Ka-
nizsáról.

B.E.

VVII..  DDuunnáánnttúúllii  NNyyuuggddííjjaass

KKlluubbookk  TTaalláállkkoozzóójjaa
„„AAzz  ááffaa--eemmeellééss  hhaattáássaa  aakkkkoorr  iiss  bbeesszzöökkiikk  

hhoozzzzáánnkk,,  hhaa  nneemm  nnyyiittjjuukk  kkii  aazz  aabbllaakkoott””
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Ünnepélyes keretek között a-
vatták fel a Rózsa Bölcsőde fel-
újított udvarrészét.

Az ünnepséget Körmendi Vik-
tória, az Egyesített Bölcsőde in-
tézményvezetője nyitotta meg, aki
beszédében kiemelte, hogy amit az
adott helyzetben a résztvevők ün-
nepelnek, az túlmutat a tárgyakon.

Az összefogás eszmeisége, a gye-
rekek öröme jelenti az ünneplés
igazi mivoltát. A felújításra már a-
zért is szükség volt, mert az udvari
térkő egyidős volt a bölcsőde
épületével, ezen kívül új homoko-
zó és műgyep került az udvar egy
részére.

A Rózsa Bölcsőde Gyermeke-
iért Alapítvány kuratóriumának

elnöke, Dr. Kertész Edit köszöntő-
je után Maronicsné dr. Borka Beá-
ta, a Szociális Osztály vezetője
avatta fel az udvarrészt, majd Kris-
kó Hajnalka, az Egyesített Bölcső-
de szaktanácsadójának tolmácso-
lásában hallgathatták meg a ven-
dégek Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz
című művét. Az avatót színesítette

a szomszédos Rózsa Óvoda gyer-
mekeinek műsora, mely mindenki
arcára mosolyt csalt.

Immár hat éve alapították meg
a Rózsa Bölcsőde Gyermekeiért

Alapítványt, mely a fejlődést, az
újítást tűzte ki céljául mind
pedagógiailag mind másként. A
most megvalósult fejlesztéseket
alapítványi tőkéből, illetve önkor-
mányzati és támogatói segítség-
ből sikerült megvalósítani. A
bölcsőde vezetősége reméli, hogy
a következő évben a fennmaradt

részt is sikerül helyrehozni, hogy
a gyerekek igazán élvezhessék a
játékot az udvaron.

S.E.

ÚÚjjííttáássookk  aa  bbööllccssiibbeenn
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Öt éves jubileumát ünnepli a
nagykanizsai Tourinform Iroda
idén. Ez alkalomból Tuboly Kinga
megbízott vezető és Ferenczi Zsó-
fia, az Iroda munkatársa tekin-
tett vissza az elmúlt esztendőkre.

– 2004. május 21-én nyílt meg
Nagykanizsán a Tourinform Iroda,
146-odikként az országban – árulták el.
A helyszínben és a munkatársak

számában azóta nem történt válto-
zás, a Csengery utca 1-3. alatt vár-
juk a betérőket.  

Kezdetben információszolgáltatás,
adatgyűjtés és könyvértékesítés alkot-
ták a tevékenységi kört, ma már térkép,
képeslap- és jegyértékesítéssel is fog-
lalkoznak. Nemzetközi autóbuszje-
gyeket is lehet vásárolni, illetve üdülési
csekk-ügyintézés, nemzetközi iga-
zolványok és térképek értékesítése is

folyik az Irodában. Ez a kör a jövőben
tovább bővülhet a Kanizsa Kártyával és
egy újabb jegyrendszer bevezetésével.
Az ügyfélszolgálat mellett számos más
feladatot is ellátnak, többek között ren-
dezvények szervezésében és lebonyo-
lításában, adatgyűjtésben, marketing-
munkákban, hirdetések szervezésében
vesznek részt.

– Az elmúlt években számos kiad-
ványt is készítettünk, közösen az

Önkormányzattal, és a Nagykanizsai
Kistérséggel. Ide tartoznak az
Ismerje meg Kanizsát és a Ter-
mészetesen Dél-Zala című könyvek.
2006. óta egyre bővülő tartalommal
állítjuk össze a térség eseménynap-
tárát, melyben segítségünkre vannak
a különböző kulturális szolgáltatók.
Tavaly nyáron dobtuk piacra mint-
egy hiányt pótolva a várost bemu-
tató képeslapsorozatot, mely nagy
sikert aratott az érdeklődők körében,
s melynek darabjait megvásárol-
hatják nálunk – tette hozzá az iro-
davezető.

A Magyar Turizmus Zrt. mint a
Tourinform Iroda szakmai felügyelő-
szerve, minősítő rendszerében 2006.
óta háromszor jutalmazta oklevéllel
kiváló eredményéért az Irodát. A
fejlődést mutatja, hogy egyre több a
visszatérő vendég, s a turisták mellett
most már a városlakók is igénybe
veszik a szolgáltatásokat. Kinga
szerint a betérő vendégek számában
eddig nem érzékelték a válság hatásait,
melyek azonban sajnálatos módon
kezdenek megmutatkozni az utazások
számában. A jövőben is szeretnék, ha
az Iroda fejlődne, ehhez járul hozzá a
tavalyi év elején megalakult Pannon-
hát Dél-Zalai Turisztikai Egyesület is,
mellyel összehangolt célokért, össze-
hangolt feladatokkal dolgoznak. 

S.E.

ÖÖtt  éévveess  aa  TToouurriinnffoorrmm  IIrrooddaa

Nemrégiben olvashattak la-
punkban a diákpolgármestert és
alpolgármestereket a jövő tanév-
re megválasztó Városi Diákpar-
lamentről, melyen igazából vál-
tozás nem történt, hiszen marad-
tak a tavalyi tisztségviselők.

Feladataikba, valamint az Ady út 1.
szám alatt működő Diákiroda pro-
gramjaiba Bella Kata (MFG), a régi-új
diákpolgármester avatta be lapunkat.

Elmondása szerint nem jár külö-
nösebb jogkörrel vagy több fela-
dattal az, hogy ő a polgármester,
úgy gondolja, egyenrangúság áll
fenn közte és a két alpolgármester,
Lesták András (MFG) és Rudolf

Nikolett (BLG) között. Minde-
gyikükhöz bármikor fordulhatnak
a diákok problémáikkal, s egyfor-
mán veszik ki a részüket a pro-
gramszervezésből is.

Leginkább középiskolások segí-
tenek a Diákirodában, mely hason-
lóképp’ működik mint egy közös-
ségi ház. Itt lehetőségük van a
diákoknak együtt csocsózni, társas-
játékozni, pingpongozni, filmet
nézhetnek, és internetezhetnek is.
Szerveznek számukra korrepetálást,
s rendszeresen ellátogat az Irodába
egy pszichológus is, aki a gyerekek
lelki problémáit hallgatja meg.

Az itt „dolgozó” fiatalok feladatai
közé tartozik a diákoknak szóló

programok szerevezésében való se-
gítség, valamint az ezeken a prog-
ramokon való konferálás. Ilyen
például a Mikulás Kupa, illetve a
Vasemberke Kupa. A legtöbb felada-
tot a 24 órás Vasember Kupa jelenti,
ez 2-3 hónapos előzetes munkát
jelent. Ilyenkor az Iroda 12-15
állandó tagja mellé legalább ennyien
társulnak segítségül. 

Bella Katától megtudtuk, hogy a
Diákiroda immár 11 éve működik,
s célja a városi diáksereg össze-
fogása, illetve az, hogy a tanulók
szabadidejüket is hasznosan és
vidáman töltsék el.

S.E.

DDiiáákkiirrooddaa,,  mmiinntt  kköözzöössssééggii  hháázz
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Balogh László a 3. számú választóke-
rület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden
szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Papp Ferenc önkormányzati képvi-
selő fogadóórát tart 2009. június 19-én
(pénteken) 16 órától a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium földszinti tantermében.

KKééppvviisseellõõii
ffooggaaddóóóórraa

Tájékozatjuk a T. Lakosságot, hogy
a növényvédelemről szóló 2000. évi
XXXV. törvényt felváltó, az élelmiszer-
láncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény értelmében a
földhasználó és a termelő továbbra is
köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó
kialakulását megakadályozni és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.

Felhívjuk minden ingatlantulaj-
donos, földhasználó figyelmét arra,
hogy az idei évben is fokozottan
fogja ellenőrizni a területek álla-
potát Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala. A
határidőt követően tapasztalt par-
lagfűvel fertőzött területek ismere-
tében a kötelezettség elmulasztása
esetén közérdekű védekezést rendel
el a jegyző. A közérdekű védekezés
elrendelése mellett a növényvédel-
mi szerv növényvédelmi bírságot
szab ki azzal szemben, aki a káro-
sítók elleni védekezési kötele-
zettségét elmulasztja. A bírság mér-
téke a terület nagyságától és az
erősen allergizáló növény előfordu-
lásának mértékétől függően 15.000
Ft – 5.000.000 Ft között állapítható
meg.         

A növényvédelmi bírság tételes
mértéke belterületi ingatlanok esetében:

50 m2-ig: 15.000 Ft, 50-100 m2-
ig: 15.000 – 50.000 Ft, 100-200 m2-ig:
50.000 – 100.000 Ft, 200 m2-től 1 ha-
ig: 100.000 – 750.000 Ft, 1 hektár
felett: 750.000 – 5.000.000 Ft.

Felhívjuk továbbá figyelmüket
arra, hogy a parlagfű irtásán kívül
az általános károsítók ellen – így az
általános gyomnövényfertőzés ellen
is – kötelesek védekezni az 5/2001.
(I.16.) számú FVM rendelet 2.§
alapján, amit mechanikai, vagy
kémiai úton is teljesíthetnek. 

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot,
hogy a fenti tárgyban további infor-
mációk kérésével a Közigazgatási
Osztály munkatársait kereshetik
meg ügyfélfogadási időben. 

Elérhetőség: Polgármesteri Hiva-
tal Közigazgatási Osztály Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16., telefon:
93/500-859  

PPaarrllaaggffûû

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra ren-
delkezésre álló keretösszeg 2009. évben 25 millió Ft.

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmé-
nyek tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltételeket
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített és természeti kör-
nyezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tar-
talmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hét-
fő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is. A
pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot
kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hoz-
záférhetők. A pályázatokat 2009. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy szemé-
lyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálás-
ban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2009. A kiíró a
beérkező pályázatokat a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el
2009. szeptember 30-ig.

HHeellyyii  éérrttéékkvvééddeelleemm  ttáámmooggaattáássaa  22000099..

Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy:
Értesítés döntéshozatalról a Nagyka-
nizsa, Babóchay u. 37. sz. alatti ingat-
lanon építmény építése ügyében.
Szám: 6 /1546-5/ 2009.

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a to-
vábbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy
a  Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 6/1546-4/2009. számú,
Nagykanizsa, Babóchay u. 37. hsz. a-
latti ingatlanon melléképület és fedett
terasz építésére vonatkozó építésha-
tósági ügyben, döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljá-
rással érintett ingatlannal közvet-
lenül határos ingatlanokkal rendel-
kezni jogosultak száma jelentős, a
további ügyfeleket a határozat meg-
hozataláról hirdetményi úton tájé-

koztatjuk a fenti jogszabályi előírás-
nak megfelelően az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. június 11-től
kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 8800 Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. Ügyszáma:  6/1546-4/2009.
Tárgya: építési engedély. A kérelme-
ző ügyfél neve: Kovács Dezső és
Kovácsné Horváth Erzsébet, 8800
Nagykanizsa, Babóchay u. 37.

A kérelemmel érintett ingatlan vala-
mint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatás-
terület): Nagykanizsa 3595, 3596,
3594, 3585. hrsz. alatti ingatlanok. 

Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy az építésügyi hatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy
iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi
helyen és időpontban megtekinthető:

Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30,
szerda:  8-12, 13-17, péntek: 8-12 .

A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1)
bekezdése kimondja: „Az ügyfél az
elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincs meghatáro-
zott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármely okból lehet, amelyre tekin-
tettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja.”

Erre figyelemmel az eljáró hatóság
a fellebbezési lehetőségét döntésében
az alábbiak szerint biztosította:
„Határozatom ellen a kézhezvételtől
számított 15 napon belül a Nyugat-
dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségé-
hez címzett, de a Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Építéshatósági Osztályhoz két pél-
dányban benyújtandó 30.000 Ft érté-
kű illetékbélyeggel ellátott fellebbe-
zéssel lehet élni.”

A jegyző megbízásából: Szamosi
Gábor, építéshatósági osztályvezető

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  --  66//11554466--55//22000099

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz./helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Június Július Augusztus Időpont

961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. - telephely 5.350.050,-Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:00
20507. Nagyfakos, beépítetlen terület 554.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:30
6574. Nagyrác u. 26. volt iskola 12.630.600 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:00
6047. Szent Flórián tér 17. volt óvoda 9.817.270 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:30
1188/3/A/5, 1188/3/A/6 Fő
út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:00
2036/B/2. Király u. 8. műhely 1.880.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:30

A versenytárgyalás helye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk,
Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724

NNaaggyykkaanniizzssaa  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  iinnggaattllaann--vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássaaii

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

A nyári szünetben 
GYORSÍTOTT

tanfolyamokat indítunk

2009. 06.24-én 8 és 16 órakor
délelőtti

07.02-án 8 és 16 órakor
személyautó, motor 

és segédmotor 
06.23-án 17 órakor
“D” autóbuszvezető

kategóriákban

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!
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Sok fiatal ér el szép ered-
ményeket a különféle tanul-
mányi versenyeken és meghívá-
sos pályázatokon, ezáltal is
növelve Nagykanizsának mint
diákvárosnak az ázsióját. Ezút-
tal a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola két növendékét
mutatjuk be, akikre nemcsak az
oktatási intézmény, hanem az
egész város büszke lehet. 

A hetedik osztályos Molnár
Tímea a Varga Tamás Matematika
Versenyen országos második he-
lyezést ért el. Mint mondja: már
alsó tagozatban segítették tanítói
abban, hogy megkedvelje a számok
világát és már második osztályos
korától fogva részt vett matematika
versenyeken, ahol majdnem mindig
dobogós helyezést ért el.

– Nagyon szerencsés gyermeknek
mondhatom magam, hiszen a szü-
leim sosem szóltak bele, hogy mi-
lyen legyen az érdeklődési köröm.
Bár édesapám is matematika sza-
kos pedagógus, sohasem nyagga-
tott az iskolai dolgokkal. Táncis-
kolába járok, szeretek vásárolgatni
a barátnőimmel és persze a tanulás
után mindig bőven van időm olva-
sásra és MSN-ezésre. Nagyszerű
tanáraim voltak és vannak, akik
mindig mosolyogva készítenek fel
az előttem álló versenyekre. Az évek
alatt kibővült tudásomat az iskolai
matematika szakkörnek, illetve a

Batthyány gimnázium tehetséggon-
dozó szakkörének köszönhetem.
Ennek eredményeként jutottam el
korábban az országos Zrínyi Ilona,
idén pedig a Varga Tamás Matema-
tika Versenyre. Nagyon jól esett,
amikor az osztálytársaim és taná-
raim gratuláltak a második he-
lyezéshez. 

– Úgy tudom, hogy a ter-
mészetet is szereted.

– Most is szívesen járok ki a
hétvégi telkünkre, ahol már kisis-
kolás koromban felfigyeltem a ter-
mészet szépségeire. A növények és
állatok világát a televízióból is
szívesen tanulmányozom. A taní-
tónők odafigyelése segített abban,
hogy e téren is kipróbálhassam
magam különböző versenyeken.
Felső tagozatban tovább bővítet-
tem tudásomat tanárnőm és bioló-
gia szakos nagypapám által is, és
főleg a Kaán Károly és a Herman
Ottó biológiai versenyeken jeles-
kedtem.  

A nyolcadik osztályos – erdélyi
születésű – Szilágyi Dezső egya-
ránt „otthonosan mozog” a reál és
a humán tantárgyakban. A Varga
Tamás Matematika Verseny me-
gyei döntőjében az elmúlt évben és
idén is első helyezést ért el, és
szintén ő volt a legjobb a Péterfy
iskolában megrendezett megyei
magyar versenyen. A végzős
növendék a Kőrösi iskola egyik
büszkesége, aki tudásával, segítő-

készségével és szerénységével
mindvégig kitűnt diáktársai közül.
Nem véletlenül javasolták a „Zalai
Tehetségígéret 2008/2009” díjra.

– A „kőrösis” dákéveim úgy
maradnak meg bennem, hogy jól
működő osztályközösségbe kerültem
és a diákönkormányzattal mind-
végig az volt a célunk, hogy tanul-
mányi és szociális téren egyaránt
segítsük társainkat. Úgy érzem,
hogy mindig aktívan részt vettem az
iskolai és osztályprogramok szerve-
zésében. Elsősorban a tudományos
és a kulturális programok érdekel-
nek. A „Három nap veled” című
pályázat nyerteseként például több
társammal elutazhattam a Bodrog-
közbe, s az ottani élményekről
újságcikket is írtunk. Filmet is
készítettünk az egyik szolgáltató cég
által meghirdetett „Energia Ka-
land” pályázatra. Ennek a filmnek a
főszereplője voltam és bemutattuk

azokat a területeket, amelyek segí-
tenek az energiatakarékosságban.
Pályamunkánkban ismertettük a
megújuló energiaforrások lényegét,
mert ezáltal is szerettük volna rá-
döbbenteni az embereket a mérték-
telen energiapazarlásra. A Winkler
Lajos Kémiaversenyen területi
második helyezést értem el és nagy
élmény volt számomra az ottani jól
felszerelt laboratóriumban kísér-
letezni. A Cserháti műszaki szak-
középiskola „Agycsavaró” verse-
nyén sok területen kellett helytáll-
nom ahhoz, hogy első helyezést
érjek el. A különféle természet-
tudományi versenyre való felké-
szülésben sokat köszönhetek Hosszú
Istvánné tanárnőnek – Erzsi né-
ninek. A logikai tevékenységek közül
leginkább a sakk áll közel hozzám,
de szívesen foglalkozom a számí-
tástechnikával is. Jelenleg úgy gon-
dolom, hogy szívesen dolgoznék
majd mérnöki pályán, ahol kutató-
munkát is végezhetnék. 

Gelencsér Gábor
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Lehet, minden a jó darab- és
szereplőválasztáson múlik? A Ke-
reszty Ágnes vezette Piarista Diák-
színpad Anouilh – bemutatója, a
Jeanne d’Arc történetet alapul vevő
A pacsirta szereplőket-nézőket
egyaránt megragadott időszerű-
ségével a június 11-i HSMK-beli
előadáson. Egy teheneit őrző pa-
rasztlány meg egy fényes arkan-
gyal, Szent Mihály úr. Utóbbi meg-
parancsolja: Jeanne, indulj segít-
ségére királyodnak, hogy visszaadd
neki a királyságát! Előbbi sza-
bódik: Szegény, együgyű leány
vagyok. Én csak a báránykáimért
tudok felelni. Az egész francia
királyság túlságosan sok nekem.
Könyörülj rajtam uram! De hiába!
Nem volt irgalom! Eltűnt a szemem
elől, és ott álltam egész Fran-
ciaország terhével a vállamon…A
lelkiismeret szelídnek mondott,
tehát akár elhanyagolható szavát
vajon mi tekintjük-e olyan szigorú
parancsnak, mint ez a lány? A sereg
egyszerű harcosai bezzeg nem gon-
dolkoznak sokat, kötelességnek
fogják fel a háborút. A megszálló
angolok túlereje félelemmel tölti el
a megkoronázandó Dauphint,
Jeanne saját trükkjét osztja meg
vele: Úgy tettem, mintha nem fél-

nék. Csak egyszer próbáld meg,
csak egyetlen egyszer. Mondd ezt
magadban: ám jó, én félek, ez az én
dolgom, kinek mi köze hozzá?
Bár félek, de csak rajta, gyerünk
nekik! És azok annyira meg fognak
ijedni, látva, hogy te nem félsz,
hogy egyszerűen ők kezdenek el
félni. Te meg nyertél! Jeanne
szerepében felismerhetjük a mi
szerepünket is: Én hiszem, hogy az
Isten mindenkor közreműködik,
püspök úr. Ha egy leány csak két
jószándékú szót mond, és azt
meghallgatják, az azt jelenti, hogy
az Úr jelen van. Az Isten takarékos:
ahol két jó szívvel adott krajcár is
megteszi, nem fog vagyont költeni
a csodára. A valódi csodák azok,
amelyeket az emberek Istentől
nyert értelmükkel és bátorságukkal,
maguk hajtanak végre. Magyar
Réka, Varga Odett, Kerecsenyi
Ádám, Pelikán Péter, Németh Réka,
Tánczos Adrienn, Bánhidi László,
Kovács József, Tebeli Klaudia,
Szabó Gergely Valentin, Meleg
Sándor Máté, Gresa Georgina,
Horváth Márk, Illés Evelin, Kustos
Virág, Ihász Bence több hónapos
felkészülő munkája a Miss Mosoly-
nak is nevezett tanárnővel, sajná-
latukra, most a végére ért. Köszön-
jük és várjuk a következőt. 

P.J.

AAzz  oorrsszzáággnnaakk  rráádd  vvaann  
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A zárórendezvény résztvevőit Lud-
vigné Tihanyi Klára, a házigazda

Kendlimajor Kft. ügyvezetője köszön-
tötte. Elmondta, az idei művésztelep

több szempontból is rendhagyó volt.
Idén első alkalommal tematikus
képeket kellett készíteni a művé-
szeknek, a szemét, mint művészeti
alapanyag témában. A Fejek elne-
vezésű szoborpark építésének foly-
tatásaként elkészült a második fej. Az
afrikai maszkot idéző titokzatos szo-
bor a Kendli nevet kapta, s aki el akar
vonulni a külvilágtól, megteheti, ha
belép a minden oldalról más képet
mutató műbe. Zeljko Hudeknek
köszönhetően egy meglepetéssel is
szolgáltak az egybegyűlteknek. A fes-
tőművész által készített ház ablakaiból
bárki lefényképeztethette magát.
Horváth Balázs, a támogató Sauber-
macher Kft  ügyvezetője köszönetet
mondott a szervezőknek, közöttük
Ludvig Zoltán festőművésznek, a
művésztelep ötletgazdájának, állandó
szervezőjének a téma felvállalásáért,
melynek köszönhetően ebben az
évben egyik feladatként a hulladékot,
mint művészeti alapanyagot adta meg.
Az alkotóknak pedig azt köszönte
meg, hogy komolyan vették a felada-
tot. 

Szemadám György fes-
tőművész, művészeti író tárlat-
megnyitóját azzal kezdte, hogy
két évtizeddel ezelőtt több
alkotótáborban is részt vett Lud-
vig Zoltánnal együtt, s némelyik
táborvezetőjeként olyan sajátos

programokat bonyolított le, ame-
lyek időnként a botrány határát
súrolták. Manapság erre azt mon-
danák, hogy performanszokat al-
kottak. A képzőművészet egy ma-
gányos tevékenység – folytatta –,
az ember csak saját magára szá-
míthat, de ennek ellenére szükség
van az ilyen alkotótáborokra, mert
fontos látni a másik embert is, aki
vele párhuzamosan, egészen más
megközelítésben ábrázolja a
témát. A kiállított „hulladéktár-
gyak” elgondolkodtatták. Néha
úgy érzi, mielőttünk is ott van a
múltnak, például Egyiptomnak
minden információja, csak kép-
telenek vagyunk megfejteni, mint
ahogy egy CD vagy DVD teljesen
értelmezhetetlen tárgynak tekint-
hető lejátszó nélkül.

Tóth Lúcia Kisrécse polgármes-
tere bejelentette, a kendlimajori
művésztelep résztvevőivel még
találkozhatunk a nyáron, hisz meg-
hívta őket augusztus 22-23-ra, a
településük falunapjára. Reményei
szerint akkor tartják kis temp-
lomuk felszentelését, és a festmé-
nyek, freskók, szobrok, gyertyatar-
tók elkészítését az itteni művész-
barátaiktól várják. 

Másik közös rendezvényükön,
23-án a művészek megmutatják, a
főzőkanállal is tudnak bánni, hi-
szen ők látják vendégül a résztve-
vőket.

Bakonyi Erzsébet
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Szabadtéri és műtermi kiállítással fejezte be munkáját a több
szempontból is rendhagyó 16. Ludvig-Saubermacher Nemzetközi
Művésztelep Kendlimajorban, melyen a világ tizenegy országából
érkezett művészek vettek részt.

A 10 éves születésnapját ün-
neplő nagykanizsai bankfiók
rangos eseményeként Járási Il-
dikó tűzzománc iparművész és
lánya, Kovács Lilian szobrászmű-
vész kiállítása látható június 16-
tól a Magyarországi Volksbank
Zrt. nagykanizsai bankfiókjában
és galériájában. A kiállítás au-
gusztus 31-ig tekinthető meg. 

A rendezvényt Skonda Mária, a
zrt. vezérigazgató-helyettese nyitot-
ta meg. Köszöntőt mondott Marton
István polgármester, Nógrádi Lász-
ló országgyűlési képviselő és
Horváth Gyula, régióvezető, fiók-
vezető. A kiállítást Balogh László
tanár, az OKISB elnöke ajánlotta a
megjelentek figyelmébe. Skonda
Mária beszédében kiemelte, sok

szeretetet, barátságot, feltöltődést
kapott ebből a régióból. Ez a fiók,
ez a régió a magyarországi Volks-
bank közösségében élenjáró és
példamutató, amit elismeréssel
meg is köszönt Horváth Gyula
régió- és fiókvezetőnek személye-
sen, rajta keresztül pedig minden
egyes dolgozójának. – Jó látni –
mondta –, amikor ilyen sokan
eljönnek a meghívásra. Nagyon
büszkék két elismerésükre, a Business
Superbrand nemzetközi díjra, és a Gun-
del Művészeti Díjra. Ez utóbbit az
alapító minden évben a művészet
területén általuk legfontosabbnak ítélt
művészeknek, műpártolóknak ítéli oda. 

A Magyarországi Volksbank Zrt.
16 éve van jelen a magyar bankpia-
con, és különösen az elmúlt évek
növekedése révén erős középbanki
státusszal rendelkezik. Célja ügyfe-
leinek, a kis- és középvállalkozások
és középrétegek ügyfélközpontú,
magas színvonalú kiszolgálása.

Fiókjai – amelyekből 2009-ben már
70 található országszerte – nemcsak
pénzügyi tanácsadói központok, de
rangos kiállítások színhelyei is. A
Volksbankban 2003 októberében
nyílt meg az első kiállítási program
Budán. A bank megszervezi a kiál-
lítást, helyszínt biztosít, meghívót

küld, megnyitót rendez. Remélik,
Járási Ildikó és Kovács Lilian most
bemutatott műveivel is hozzájárul-
nak ahhoz a bizalomhoz, amely a
bankot immáron 16 éve összeköti
ügyfeleivel.

B.E.
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A „Kistérségi Közkincs – Ke-
rekasztal 2009” fórum két köz-
ponti témával zárult. A múzeumi
néprajzi gyűjtemény közkinccsé
tételéről Száraz Csillát, a Thúry
György Múzeum igazgatóját az
előző lapszámunkban szólaltat-
tuk meg. 

Beszélgetésünkben Horváth
Jánosnét, az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület elnökét az örökségvéde-
lem fontosságáról, a néprajzi gyűj-
temények létrehozásáról, valamint
közkinccsé tételének lehetőségei-
ről kérdeztük.

– „Magunkban hordozzuk a múl-
tat. Amit ma tudunk, minden abban
gyökerezik. A múltunkban. Többek
között ezért is tisztelnünk kell az
őseinket, mert nekünk örökül
hagyták mindazt, amit oly sok har-
ccal, szenvedéssel megtapasztal-
tak, létrehoztak.” Balla Lőrinctől
idézem ezeket a gondolatokat, és
Kodály Zoltán figyelmeztető sza-
vaival folytatnám, amely szerint az
elődeinktől örökölt kultúra, hagyo-
mány, örökség nem kapható csak
úgy, azért minden nemzedéknek
tennie kell, azt meg kell ismernie.
Mert csak akkor szeretheti, ha
megismerte. S azt már én teszem
hozzá: csak akkor ismerheti meg,
ha van mit, s ha van miből megis-
mernie a múltját, az örökségét.
Minden településnek, falunak volt,
van – hogy lesz-e, ez már más kér-
dés – egyéni arculata. Ezt az e-
gyéni arcot, arculatot kell meg-
őrizni! A feladat nem könnyű.

Kevés a szakember, vagy nincs is.
Hogyha van egy-egy lelkes
pedagógus, akkor nincs támogató-
ja, vagy ha van támogatója egy-
egy elhivatott polgármester szemé-
lyében, akkor nincs pénz. Ha
pályázattal össze tudnak szedni
annyit, hogy létrejöjjön mondjuk

egy helytörténeti gyűjtemény,
akkor ott a másik probléma: a mű-
ködtetés, a gyűjtött anyag megó-
vása stb. Erre a felvetésre mindig
az a válaszom, hogy a kultúrában
áldozatok, küzdelmek árán jött
létre illetve valósult meg sok min-
den. Tehát nem szabad feladni.
Ebben a munkában óriási szerepe
van a civil szervezeteknek. Egyre
többször lehet hallani a faluvédő, a
faluszépítő, illetve városvédő egye-
sületekről, alapítványokról, ame-
lyek megpróbálnak a maguk sze-
rény eszközeivel megfelelni az em-
lített feladatnak.

– Tapasztalatai alapján mire
kíváncsiak az idelátogató külföl-
diek? 

– Amit szüleinktől kaptunk,
kapunk, az a családi örökség. Amit
a szülőfalunktól, szülővárosunktól,
az annak az adott településnek a
közös öröksége. Ez lehet tárgyi,
szellemi örökség, épített környezet.
Lehet nyelvjárás, lehet népviselet,
lehetnek a hagyományos paraszti
gazdálkodás eszközei, vagy az
adott életmódhoz kapcsolódó em-
lékek. Minden fontos, ami a múl-
tunkhoz kapcsolódva értéket je-
lenthet. Fel kell hívni a figyelmet:

nem vagyunk olyan gazdagok,
hogy az értékeinket veszni hagy-
juk. Az idelátogató külföldiek a mi
egyéni arcunkra kíváncsiak, ami
csak ránk jellemző! Mondok egy
példát: Kerecsényi Edit nénitől
tudom – de ennek bárki utána-
járhat –, hogy a gúzsos prés csak

erre a vidékre jellemző. Hasonlóak
vannak másutt is, működnek
például a garatos prések, vagy
annak a különféle változatai, de az
a mód, ahogy a törkölyt a gúzzsal
körültekerték, s úgy préseltek, csak
erre a tájra volt jellemző. Hogy mi
az a gúzs? Adatközlőm mondta kb.
40 évvel ezelőtt: „Iszalagbu van
fonyva, az erdőn meg az erdő-
széleken szedik, osztán abbu fon-
nyák.” Nem tudok arról, hogy len-
ne múzeum, ahol a gúzsos prés és
annak a működése be lenne mutat-
va. Markó Imre Lehel, Kiskanizsa
tudós papja is írt erről tanul-
mányaiban már a múlt század
ötvenes éveiben. Kerecsényi Edit
néninek volt a vendége Emma
Kohaunová néprajzkutató, aki
szintén tanulmányozta ennek a
gúzsos présnek a működését. Hár-
masban több szőlősgazda pincéjét
is meglátogattuk. Tanulmányában
felhasználta a gyűjtött anyagot.
Köszönő levelét ma is őrzöm. Ez
egy példa az egyéni arculatra.
Ezért fontosak a falukrónikák, a
településtörténetek, a monográ-
fiák, mert őrzik a szülőhely egyéni,
csak rá jellemző arculatát. A kis
települések története együtt adja
egy-egy megye, kistérség vagy
régió történelmét, s kapcsolódik a
nép, a nemzet, az ország törté-
nelméhez. 

– A reménytelennek tűnő,
pénzszűke-helyzetben mégis mit
lehet tenni? Hogyan lehet tovább-
lépni?

– Egyesületünk, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület 1999-ben
szerveződött. Tulajdonképpen a
millenniumi ünnepségekre történő
felkészülés hívta életre. A Milleni-
umi hősi emlékmű létrehozásában
volt nagy szerepe, s azóta az
emlékmű, a tér gondozása, s az
ünnepségek szervezése jelent rend-
szeres feladatot. 2000. szeptember
15-e óta vagyunk bejegyzett
egyesület. Azóta folyamatosan
gyűjtjük a lakosság által felaján-
lott néprajzi anyagot. Amit fogadni
tud a helyi TGYM, azt azonnal
bevisszük, s amit nem, azt külön-

böző helyeken tároljuk, várva azt,
hogy egyszer kiállításon is bemu-
tathassuk. De nemcsak a Thúry
György Múzeummal tartjuk a kap-
csolatot, hanem a zalaegerszegi
Göcseji Múzeummal is. Kovács
Zsuzsanna, a múzeum néprajzosa
segített például a Hajgató Sándor

utca 8. szám alatt élt család hagy-
atékának a feldolgozásában. A ház
teljes tárgyi anyagát a múzeumba
szállítottuk, kivéve a bútorokat,
amelyeknek elhelyezésére rak-
tárkapacitás hiányában a helyi
múzeumban eddig még nem volt
lehetőség. A hagyaték konyhai
használati eszközöket, dísztár-
gyakat, vallási emlékeket, ruha- és
textilneműket tartalmaz. A leg-
értékesebb rész a begyűjtött visele-
tanyag, évszakonként váltott
ünnepi és hétköznapi darabjai,
valamint a Hegyi Mária által
készített kézimunkák. Mindezek
értékét növeli, hogy Kerecsényi
Edit múzeumigazgató 1978-ban
már kapott a ház tulajdonosától
tárgyakat. Ez a már korábban
begyűjtött anyag most teljessé vál-
hatott, nagyon jól adatolt, és egy
kiskanizsai család teljes hagya-
tékát tartalmazza. Erről a mun-
káról a Zalai Múzeum című
sorozat 2007-ben megjelent 16-os
számában is olvashatunk, amely
írás elhangzott 2006. szeptember
16-án a nagykanizsai Halis István
Városi Könyvtárban az „Örök-
ségünk” címet viselő Kiskanizsá-
val foglalkozó konferencián. Ezt a
konferenciát egyesületünk a Mó-
ricz Zsigmond Művelődési Házzal
és a Nagykanizsai Városvédő
Egyesülettel együtt szervezte, s
Czupi Gyula igazgató támogatta.
Álmunk, hogy a TGY Múzeumban
feldolgozott és az általunk be-
gyűjtött anyag állandó kiállításon
is megtekinthető lesz egyszer. Egy
másik nagy eredménye a mun-
kánknak, hogy szintén egy családi
ház teljes hagyatékát Szentend-
rére, a Szabadtéri Múzeumba sike-
rült eljuttatnunk. Az ország hatá-
rain túl is ismert Szentendrei Skan-
zenben a múlt század 50-es 60-as
éveinek az anyagát ez a kiskanizsai
hagyaték fogja képviselni erről a
tájegységről, akkor, amikor ez az
időszak is bemutatásra kerül. Több
alkalommal rendeztünk kisebb
kiállítást, előadásokat, egy nagy-
obb szabású „Szakrális emlé-
keink” című kiállítást, valamint

AA  ggúúzzssooss  pprrééss  ccssaakk  eerrrree  aa  vviiddéékkrree  jjeelllleemmzzõõ……
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Kiskanizsa történetéhez kapc-
solódó könyvek bemutatóját. 2000
óta minden évben megemlékezünk
a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
megalakulásáról annak évfordu-
lóján, úgy aktualizálva napja-
inkra, hogy a jeles megemlé-
kezésen vendégül látjuk a Kis-
kanizsáról elszármazottakat: ér-
telmiségieket, orvosokat, művé-
szeket, sportolókat, híres pilótá-
kat. Ezek az együttlétek, össze-
jövetelek erősítik az identitástuda-
tot, az együvétartozás érzését. 

– Mi a sorsa a Kiskanizsa tör-
ténelméhez kapcsolódó épületek-
nek?

– Amennyire tőlünk telik, óvjuk
és védjük ezeket az épületeinket,
figyelemmel kísérjük sorsukat.
Fájlaltuk az iskolák, óvodák
kiürítését, s szeretnénk közremű-
ködni abban, hogy azok újabb
funkcióval a közjót szolgálják.
Ezek helyi védelem alatt álló
épületek. A Nagyrác utcai Klebels-
berg-iskola falán 2000-ben emlék-
táblát helyeztünk el Klebelsberg
Kunó emlékére. A Szent Flórián
téri volt óvoda – egykoron Batt-
hyány uradalmi épület – a vala-
mikori „Postaút”, illetve „Or-
szágút” mentén. Ezt az épületet
jelenleg az Országos Műem-
lékvédelmi Hivatal országos
védelem alá helyezte. A várható
felújítás után erre is – reméljük
hamarosan – felkerülhet a Kunics
Zsuzsanna – Tarnóczky Attila
Várostörténeti mozaikok című
kiadványában található szerkesz-
tett tábla, amely felhívja a figyel-
met az épület jelentőségére,
történetére, műemléki értékére.
Fontosnak tartom megemlíteni –
ez minden településen meg
valósítható –, hogy temetőinkben
a régi értékes sírköveket állítsuk
fel egy szépen, méltóképpen
kialakított emlékhelyen, a helyi
temető egy elkülönített részén.
Művészi értéket képviselő, régi,
nehéz munkával létrehozott, fara-
gott sírkövek homokkőből illetve
márványból, de találhatók közöt-
tük más díszítőelemek, korpuszok,
egyéb szobrok. Összehasonlíthat-
juk a mai sablonos, művészi érté-
ket nem képviselő beton síremlé-
kekkel. A temetőt látogatók
számára, de a település közössége
számára fontos lehet a régi sírkö-
vek megőrzése több szempontból
is. Ez is az örökségvédelem része.
A helyi népviseletek megőrzése
szintén fontos. Ezek a ruhadara-
bok viselhetők városnapok, falu-
napok alkalmából, tánccsoportok,

énekkarok előadásain. Így, ha nem
is a hétköznapi viseletben, de az
ünnepnapokhoz kötődve megőr-
zésre kerülhetnek. Előadásomban
nem beszéltem arról, hogyan mér-
tük fel a még meglévő, nemes a-
rányú, klasszicista, végoromfalas
portákat, hogyan gyűjtöttük össze
a még népviseletben járó asszo-
nyok neveit, hogyan örökítettük
illetve örökítjük meg a fogadalmi
keresztek feldíszítését minden év
szeptemberében, hogy az apróbb,
más jellegű tevékenységünkről
most ne szóljak. 

– Miért tartja fontosnak a
„Közkincs Kerekasztal Fórum”-
ot, illetve annak egyik központi
témáját, amely felhívja a helytör-
téneti, honismereti, néprajzi
munkára a figyelmet?

– Többek között azért is, mert
már az utolsó utáni pillanatban
vagyunk. Felgyorsult világunkban
nincs mire várni. Menteni kell,
ami menthető. Fel kell hívni az
illetékesek figyelmét a mentés
fontosságára, a felelősségünkre.
Kötelességeink vannak mind a
múlttal, mind a jövővel szemben.
Nem mondhatjuk, hogy ez nem ér-
dekli napjaink nemzedékét. Fiatal-
jainkat nevelni kell. A közössé-
geknek nem a tartalmatlan szóra-
kozásra, hanem a tartalmas ünne-
pekre van szüksége. Egymás jó
példáját követve, a jó ötletekből
tanulva szebbíteni, építeni kell a
mát és a jövőt. Fiataljainkkal
tudatosítani kell, hogy kik va-
gyunk, honnan jöttünk. Legalább a
dédszülőkig visszamenőleg ismer-
niök kellene a saját családfájukat.
A család szerepét ezáltal is
erősíteni lehetne, mert erős, egész-
séges családok által létezhet csak
erős, egészséges nemzet. Az isko-
lák könyvtáraiban ott kell hogy
legyenek a helytörténeti kiad-
ványok. Történelemórán, osztály-
főnöki foglalkozások keretében
beszélni kell a település múltjáról,
jelenéről. Nemcsak szülőföldem,
Kiskanizsa – amely építészetében,
gazdálkodásában, szokásaiban és
viseletében is Nagykanizsa mellett
évszázadokon át egy külön világot
képviselt – érdemelne meg egy
önálló, állandó kiállítást, hanem
hasznos és üdvös lenne minden
településnek feldolgozni a múltját
és jelenét. Ezáltal jó példát
mutathatnánk gyermekeinknek,
egyben elősegíthetnénk nemzeti
értékeink megismerését és meg-
becsülését. 

Bakonyi Erzsébet

Két, június végi programról
tartottak sajtótájékoztatót a Ka-
nizsai Kulturális Központ mun-
katársai. Június 20-án délelőtt a
megszokott módon 10 órától
látogatható a Képzőművészetek
Háza és a Magyar Plakát Ház,
este 18 órától azonban a Múze-
umok éjszakája programjaira
várják az érdeklődőket – mond-
ta Kőfalvi Csilla muzeológus. 

Több kiállítás is nyílik az éjsza-
kán: Boldog békeidők. A reklám-
plakát kezdetei, Nagykanizsa a
dualizmus korában című fotókiál-
lítás. Álmok Itáliában Sass Brun-
ner Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása. Utcák, terek, városok,
Z. Soós István kiállítása. Program:
18.00: Prokofjev: Péter és a farkas
– Fellegi Ádám koncertje gyer-
mekeknek. 19.30: Csajkovszkij:
Hattyúk tava - A Swans Balett pro-
dukciója. Művészeti vezető Pulai
Viktória. 20.30: Boldog békeidők
című kiállítás megnyitója. 20.30:
Operett-est Zsadon Andrea és
Szolnoki Tibor fellépésével,
közreműködik Fellegi Ádám. Á-
riák, duettek Kálmán Imre Csár-
dáskirálynő, Marica grófnő című
operettjeiből, Lehár Ferenc Víg
özvegy, Cigányszerelem című
műveiből, Kacsóh Pongrác János
vitéz, Rákóczi megtérése című
daljátékaiból. 22.30: Álmok Itáli-
ában” című kiállítás megnyitója.
22.30: Bartók Béla – Kodály Zol-
tán-est. Fellegi Ádám koncertje,
közreműködik Zsadon Andrea. 

A korabeli hangulatot játszóház,
fotószalon, kávéház, valamint a
Filmarchívumból kölcsönzött né-
mafilmek vetítése teszi teljessé:

18-02 óráig: A falu rossza. Nép-
színmű 5 felvonásban. 1915, ren-
dezte: Pásztory M. Miklós. A föld
rabjai. Filmdráma 4 felvonásban.
1917, rendezte Békeffy László.
Három hét. Romantikus filmjáték
4 felvonásban. 1917, rendezte:
Garas Márton. A vén bakancsos és
fia, a huszár. Népszínmű 4 felvo-
násban. 1917, rendezte: Fekete
Mihály. Aranyember. Filmregény
3 részben, 15 felvonásban. 1918,
rendezte: Korda Sándor. Mikor a
szőlő érik. Népszínmű 4 felvonás-
ban. 1919, rendezte: Josef Stein. A
bánya titka. Filmregény kétszer 4
felvonásban. 1918, rendezte: if.
Uher Ödön.

A Múzeumok éjszakája után,
június 24-én 20 órától késő éjsza-
káig újabb esti programokra, Szent
Iván éji vigasságokra várják a
kikapcsolódni vágyó kanizsaiakat
a szervezők: tánccal, dallal, vers-
sel, varázzsal és hét szem ki nem
hunyó parázzsal. A programokról
Szakács Gábor kiemelte: A Kis-
kastély udvarának misztikus hely-
színén fellép Nagykanizsa Város
Vegyeskara, Hajdú Sándor kar-
nagy vezetésével. Bali Judit, Kí-
sérlet a bánat ellen, kísérlet a rö-
hejre című önálló műsorát mutatja
be, Szatmári László közreműkö-
désével. A folytatásban az érdek-
lődők tábortűz mellett élvezhetik a
Bellák trió koncertjét, majd táncra
penderülhetnek a Patkó Banda
Táncházában. S aki még mindig
bírja erővel, és energiával, részt
vehet az éjfélkor  kezdődő tűzug-
rásban. A rendezők mindenre gon-
doltak; a szellemi élvezeteket étel-
lel, itallal fokozhatják a vigadozók
Szent Iván éjjelén.

MMúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáájjaa,,
ééss  SSzzeenntt  IIvváánn  ééjjii
vviiggaassssáággookk

Az érseki székhely, a Kanizsá-
nál kétszerte népesebb morva
Olomouc – Olmützként emleget-
jük – immár 37. alkalommal adott
otthont június 3. és 7. között a
Festa Musicale avagy Svátky Písní
elnevezésű kórusfesztiválnak. A
húsz kategóriában induló 117
kórus között kaposvári, kecske-
méti, miskolci és kanizsai fiata-

lokat találunk. Ez utóbbiak, a
Schola Gregoriana Calasanctiana
piarista növendékei Ráczné Bella
Cecília tanárnő vezetésével a csak
kilencven pont fölött elérhető,
értékes arany minősítést szerezték
meg. Ezzel megismételték kilenc
évvel ezelőtti bravúrjukat. 

P.J
.

AArraannyyooss  ppiiaarriissttáákk
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Az Igricfesztivál péntek esti
sztárvendége a Kormorán együt-
tes volt. Az idén krisztusi korba
lépő zenekar minden kétséget ki-
záróan a nemzeti-rockzene meg-
teremtője. A zenekar munkás-
ságáért magáénak vallhatja a
Magyar Örökség díjat, azt a
„Szellemi Lovagrendet”, amely
értelmében dalaik a nemzeti kul-
turális örökség részét képezik. 

A koncert előtt Koltay Ger-
gellyel, a zenekar alapítójával
beszélgettünk.

– Az idén ünneplik együttesük
megalakulásának 33. évfordulóját.
Az önök által megteremtett irány-
zattal, stílussal sikerült-e megvál-
tani, vagy legalább is változtatni
az egyébként uniformizált hazai
zenei életen?

– Nem szeretném magamat,
magunkat a Megváltóhoz hasonlí-
tani, de bizonyos áthallások mégis
csak vannak. A Trianonnal megin-
dult és a mai napig tartó országfosz-
tás ellenszelében vitorlázunk. Ki-
csiny, szélfútta országunkban nagy
gyakorisággal fogalmazzuk meg sok
ember közös gondolatát. Folyama-
tos pusztítás folyik. Fontos tudnia
mindenkinek, hogy 2011-ben meg-
szűnik a moratórium, el lehet adni a
földeket. Ha addig nem lesz egy
erős vezetés, egy erős akarat, akkor
ez az ország elkelt. Úgy tűnik lelki-
leg, szellemileg már ez megtörtént.
Mérhetetlen károkat okoztak eddig
is az oktatásban, de a tervek minden
eddigi pusztítást felülmúlnak. Nem
lehet felnevelni úgy egy nemzedéket,
hogy nem tud mit kezdeni a már
nem létező jövőjével. Jelenleg a
jövőkép a konzumidiotizmus felé
mutat. Az agymosás a kereskedelmi
televízióknál kezdődik, a bulvár-
sajtónál folytatódik, a nagypoli-
tikánál végződik. Közös cél a
fogyasztói rabszolgaság megterem-

tése. Mi a zenekarunkkal benne
vagyunk egy nagy csatában. Felvál-
laltuk, hogy elmegyünk mindenho-
va, elmondjuk, elénekeljük azt, hogy
miben élünk.

– Missziós feladat?
– Pályafutásunk alatt volt ré-

szünk pofonokban. Közben rájöt-
tünk, hogy a zenénk többet jelent
annál, mint azt gondoltuk. Zenei-
leg is az archaikus hangszerek
megszólaltatásával többet nyújtot-
tunk. Zenénknek köszönhetően az
átlagemberhez képest sokat jár-
tunk nyugaton. Volt lehetőségünk a
társadalmak összehasonlítására.
Láttuk azt, hogy tőlünk nyugatra a
társadalom hogy nőtt fel a rázú-
duló reklámokkal együtt. Mikép-
pen különböztette meg az álságost.
Nálunk a rendszerváltással ránk
szakadt globalizációs kultúra ha-
tására mindenki mindent elhisz,
közben meg semmi nem igaz. A
’80-as évek vége felé szövege-
inkben nyíltan hangoztattuk véle-
ményünket, ez első rock-operánk-
ban (A költő visszatér) érezhető.
Aztán bátyám felkért a Juliánusz
barát, majd a Honfoglalás című
filmzenék megírására. Ezt köve-
tően sorban jöttek a filmes felké-
rések.

– A zenekar más zenei irányza-
tokkal is sikerrel próbálkozott.
Említhetném a blues-t, hiszen
Deák Bill Gyulával néhány közös
lemez is készült. Kihívás, vagy
kíváncsiság motiválta önöket?

– Benne éltünk a nagy hazai
zenei változásokban. Mindenki
próbálkozott mindenféle zenével.
Mi, ha nem is kezdettől fogva, de
hamar ráéreztünk erre a ma is ját-
szott zenénkre. Népzenei ihletésű
rockzenét igazából senki sem ját-
szott. Rájöttünk, pontosabban
megtapasztaltuk, hogy külföldön is
nagy az érdeklődés iránta. Nyílván
mindenki azt játszik, ami a legkö-
zelebb áll hozzá, és amit a legjob-
ban tud. A mi nagy lehetőségünk a
magyar népzene és a költészet.

– A több mint három évtizedet
magába foglaló repertoárból ho-
gyan áll össze egy kétórás koncert
anyaga?

– Nagyon nehezen. Több, mint
900 dalt publikáltunk. Vannak o-
lyan dalok, amiket nem lehet ki-
hagyni ilyen a „Kell még egy szó”.
Igyekszünk olyan teljes, átfogó
programot adni, mely tükrözi há-
rom évtizedes működésünket.

– Beszéltünk a múltról, kicsit a
jelenről. Néhány szót mondana
terveikről?

– Rengeteg koncertmeghívásunk
van. Elkészítettünk egy új lemezt,
amely Gergely Róbert és Farka-
sinszky Edit zenei albuma. Lesz új
Kormorán album is. Deák Bill
Gyulának a „60 csapás” című
lemeze után, készítjük a követ-
kezőt. Egy rockoperám van előké-
születben, amely Szent Erzsébet le-
gendáját kelti életre. Van mun-
kánk, hála Istennek.

Az Igricfesztivál második nap-
ján Sebő Ferenc és együttese
adott koncertet. A közel négy
évtizede aktív muzsikus népze-
nei feldolgozásaival, megzené-
sített verseivel vált népszerűvé.
Sebő Ferenc a koncertje előtt
készséggel válaszolt kérdé-
seinkre.

– Népzenei elemekre épülő
szerzeményei szoros összefüggés-
ben vannak a költészettel. A nép-
zene iránti vonzalma, vagy a költé-
szet szeretete indította el pályáján? 

– A költészet. Kezdetben József
Attila verseit zenésítettem meg.
Aztán jöttem rá, hogy amit mi nép-
dalnak hívunk nem más, mint ma-
ga az énekelt költészet. A népdal-
nak, vagyis az énekelt költészetnek
hosszú évszázadokra visszamenő-
leg kapcsolatteremtő feladata van.

– Egy több évszázaddal ezelőtt
megírt vers közvetíthet üzenetet a
ma emberének?

– Feltétlenül. Olyat, amelynek
nincs üzenete, elő sem veszek. Na-
gyon sok jó költő és sok jó vers
van. Nálam a forma tartja őket
egybe. Van egy Horatius-vers,
amelyet negyven éve énekelek, a
mű pedig kétezer éves. Aktuális-
abb, mint valaha.

– Nagy felelősséggel járhat egy
régi vershez, egy zenéhez hozzá-
nyúlni, feldolgozni annak, aki o-
lyan aktívan ápolja hagyomá-
nyainkat, mint Ön?

– Hagyományt őrizni nem lehet.
Vagy használják, vagy megette a
fene. Nem engedjük a szeméttel
együtt kidobálni azt, amiben még
van tartalom és segít bennünket
élni. Ha úgy tetszik, akkor én ma is
kortárs műveket adok elő attól

függetlenül, hogy régen írták őket.
A népdalnak nincs életkora. Annak
a dalnak, amelyet illendőségből
megtanulnak, eljátszanak úgy,
hogy senki nem rezonál rá, annak
nincs értelme. Bizony, nem lehe-
tünk annyira műveletlenek, hogy
eldobálunk mindent, amiről nem
tudunk sokat. Kell róla tudnunk,
mert sok minden felhalmozódott
történelmünk során. Ezt nem szé-
gyellni kell, hanem büszkének
lenni rá.

– A hetvenes években sokak
örömére egyre több táncház nyílt.
Úgy tudom ezek szervezésében
aktív szerepet játszott.

– A táncház nem újraindult, az
mindig divatban volt. Igaz, hogy
nem olyan intenzitással működött,
mint napjainkban. Eleinte keveset
beszéltek róla, de annál nagyobb
energiával folytatták. Aztán már
túlnőtt a határokon, sőt a konti-
nensen is. A táncházzal egy érde-
kes mozgalom indult el, amely ta-
lálkozott boldogabb nemzetek ha-
sonló kultúrájával. Mi itthon na-
gyon jól feltárt, Európában példát-
lanul gazdag anyagból dolgozhat-
tunk. Bartók és Kodály után sokat
merítettünk Lajta László és Vikár
Béla gyűjtéseiből. 

– Írt egy Népzenei Olvasó-
könyvet. Várható folytatás?

– Annyi történt közben, hogy a
Népzenei Olvasókönyvnek a na-
pokban megjelent egy bővített
változata CD-n, illetve DVD-n.
Hasonló megjelenési formában
látnak napvilágot Vikár Béla teljes
népzenei gyűjteményei. Érdekes-
sége, egyben újdonsága ennek a
műnek, hogy kilencezer tételből
áll. Végre rendelkezésünkre áll az
a technika, amelyről Bartók Béla
csak álmodozott.

– Milyen érdeklődést tapasztal a
fiatalok részéről a népzene iránt?

– Ma este fellép velem Soós
Réka, aki a növendékem. Az ő
generációjából tömegesen jönnek
és ezerszer jobban muzsikálnak,
mint mi annak idején. Úgy tűnik
szárba szökkent az elvetett mag.
Lehet, hogy a szülőktől indíttatást
is kaptak. Más útja nincs is ennek.
Ma nehéz szembemenetelni a sok
ostoba játékkal, amit eladnak
nekünk. Mégis vannak, akik
szembemenetelnek. Mi velük fog-
lalkozunk.

Cz.Cs.

HHaaggyyoommáánnnnyyáá  vváálltt  aazz  IIggrriiccffeesszzttiivváállKKoollttaayy  GGeerrggeellyy::  

AA  kkoonnzzuummiiddiioottiizzmmuuss

ffeelléé  ttaarrttuunnkk

SSeebbõõ  FFeerreenncc::

AAzz  éénneekkeelltt  kkööllttéésszzeettrrõõll

Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ

Tel.: 30/385-9575
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Az eddigieknél sokkal jobban figyeljen
oda a magánéletére. A karrier, a munka-
helyi előremenetel nem ér meg annyit,
hogy csak reggel és este lássa a szeret-
teit.

Gazdálkodjon jobban a szabadidejével, ha
azt akarja, hogy a munkahelyi feladatai után
még maradjon energiája otthon is besegíteni
valamiben. Fáradtan a családtagjainak sem
tudja kimutatni a kedvességét. 

Igyekezzen a kedvesebb arcát mutatni
mind a munkahelyén, mind otthon. Ha
nem morcos, akkor szívesebben közeled-
nek önhöz, ezáltal a munka is könnyebben
megy, és az idő is gyorsabban telik el. 

Igazságtalan megjegyzések, kritikák miatt
feszültebb napokra számíthat. Ez azonban ne
vegye el a kedvét. A felesleges viták helyett
válasszon egy könnyed kikapcsolódást, hívja
meg a párját, vagy ismerősét szórakozni.

Úgy érzi, sok az energiája, és nem tud egy-
helyben ülni. Azt lehetne mondani, még a
kákán is csomót keres. Ne vitákat pro-
vokáljon a környezetében, hanem próbáljon
meg játékosan felfogni mindent.

Használja gyakrabban a kreatív képességeit,
ha vitába kerül a családtagjaival. Igyekezzen
megtalálni a helyes arányt a munka és a
pihenés között. Kiegyensúlyozottabban nem
sért meg senkit.

A jövedelme foglalkoztatja leginkább
mostanában. Baráti körben másról sem
beszélnek, mint az anyagiakról, vagy
annak hiányáról. Kikapcsolódásként ke-
ressen szép élményeket valakivel.

Szívesen fektetne nagyobb hangsúlyt a
munkájára, de úgy érzi, nem értékeli senki
sem, ha többet dolgozik. Azt mindenki
tudja, önre mindig lehet számítani, még
akkor is, ha a családja rovására megy.

Még messze van a nyaralás ideje, ennek
ellenére nyoma sincs életében a szét-
szórtságnak. Ezt az időt használja ki, s
ha lehetséges, lépjen előbbre a rang-
létrán. 

A csillagok hatására szeszélyesebben visel-
kedik mostanában. Acsaládja szó nélkül elfo-
gadja ezt a magatartását, mert tudják, türelmes
ember. Vegyen részt kellemes programokban,
és visszatér minden a régi kerékvágásba.

Sok a teendője, de szerencsére lesz ereje
a napi feladatai elvégzéséhez. Ha plusz
erőre van szüksége, ápolja intenzívebben
a kapcsolatait. Már az is hozhat ered-
ményt, ha meghallgatják a barátai. 

Lehangoltabbnak érzi magát, s nem tud-
ja, mi lehet ennek az oka. Szinte az ágy-
ból sincs kedve felkelni. Keressen magá-
nak egy kellemes elfoglaltságot, és köz-
ben visszatér az életkedve is. 

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. Szűz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntő

II.20.–III.20.  Halak

Angyalok és démonok
amerikai film (sz) (16)

(Tom Hanks, Ewan McGregor)

A Davinci-kód alkotóitól

17.30 17.30

Hannah Montana: A film
amerikai zenés vígjáték (sz) (KN)

13.30

X-MEN kezdetek - Farkas
amerikai akciófilm (sz) (16)

15.30, 20.00 15.30, 20.00

2009.06.18 – 06.24-ig

Mozgás - tér
2009. június 15-től

Kedd: 15.00 - 20.30-ig
Szerda: 15.00 - 20.30-ig

A Családsegítő 
és Gyermekjóléti Központ 

a nyári szünet alatt 
mozgási lehetőséget nyújt 

minden 18 év alatti 
gyermek számára a

Nagykanizsa, Rózsa út 9. 
szám alatt 

(Vívócsarnok mellett) 

Sportolási lehetőség: 
asztalitenisz, labdarúgás, 

kézilabda, kosárlabda, röplabda,
tollaslabda.

Kisgyermekeknek délután
diavetítés
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcá-

ban karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével, padlással, 1185 m2

udvarral eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)

Nagykanizsa belvárosában (Hu-
nyadi úton) közel 700 négyzetméte-
res terület eladó! Irányár: 18 millió
Ft. Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072

Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Irányár: 7,8
millió Ft.  Érd.: 30/227-3294

Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővít-
hető társasházi lakás kerttel, ga-
rázzsal, Tárház utcában eladó.
Lakást beszámítok. Érd.: 30/555-
6575 (7045K)

Nk-án a Rózsa utcában földszinti,
1 + 2 félszobás, bútorozatlan lakás
eladó vagy kiadó. Érd.: 06-20-426-
7864 (7058K)

Bajcsán 120 m2-es, négy szobás,
jó állapotú családi ház eladó.
Irányár: 12,9 millió Ft. Érd.: 30/740-
4054 (7065K)

Sürgősen elcserélném 54 m2-es,
4. emeleti, összkomfortos önkor-
mányzati bérlakásomat egy vagy
másfél szobás, hasonló adottságú ön-
kormányzati lakásra 1., 2. emeletig.
Érd.: 30/4112-604, 70/361-6335
(7066K)

Eladó kedvezménnyel, Nagyka-
nizsa belvárosában, csendes helyen,
új építésű, 51 m2-es, liftes, hőszigetelt
társasházban a 3. emeleten, nappali +
2 fél szobás, nagy erkélyes lakás!
Irányár: 11.819.800 Ft.  Hivatkozási
szám: 2009/DU/6. Érdeklődni:
06/30/4449073

Eladó kedvezménnyel, Nagyka-
nizsa belvárosában, csendes helyen,
új építésű 57 m2-es, liftes, hőszigetelt
társasházban 3. emeleten, nappali +
2 félszobás, amerikai konyhás lakás!
Irányár: 13.200.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/7. Érdeklődni:
06/30/4449073

Eladó kedvező áron, Palinban,
csendes környezetben, igényesen
kialakított lakásbelsővel, 160 m2-es,
kétszintes családi ház garázzsal,
pincével, amerikai konyhával, cirko
és cserépkályhás fűtéssel! Irányár:
24 500 000 Ft.  Hivatkozási szám:

2009/DU/95. Érdeklődni:
06/30/4449073

Eladó kedvező áron, Nagykanizsa
keleti városrészében, 2 szobás, 54
m2-es, igényesen felújított, klímás,
egyedi fűtéses, parkettás társasházi
lakás! Irányár: 6.200.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/133
Érdeklődni: 06/30/4449073

Eladó kedvező áron, Nagykanizsa
belvárosához közel, csendes, nyu-
godt helyen, panorámás, 4. emeleti,
2 szobás, 56 m2-es, erkélyes, egyedi
fűtéses, igényesen felújított tár-
sasházi lakás azonnali beköltözéssel!
Irányár: 6.800.000 Ft.  Hivatkozási
szám: 2009/DU/163 Érdeklődni:
06/30/4449073

Keresünk vállalkozókat
Nagykanizsa és környékén
vendéglátó egységekre lakáslehető-
séggel is! Kisebb ingatlanok beszá-
mítása is lehetséges! Érdeklődni:
06/30/4449073

Keresünk közművesített, építésre
alkalmas telkeket Szabadhegyen 5-6
millió Ft értékig! Érdeklődni:
06/30/4449073

Keresünk Katonaréten és a
Batthyány utcában 100 m2 körüli
családi házat állapottól függően
maximum 15-20 millió Ft értékig!
Érdeklődni: 06/30/4449073

Keresünk Nagykanizsa közpon-
tjához közel 70-100 m2-es, 3-4
szobás társasházi lakásokat állapot-
tól függően 10-15 millió Ft ér-
tékben! Érdeklődni: 06/30/4449073

Keresünk Nagykanizsán 1. vagy
2. emeleti, jó állapotú, felújított vagy
felújítás előtt álló lakásokat! Érdek-
lődni: 06/30/4449073 

Belvárosi, kétszobás, berendezett
lakás irodának, lakásnak, kaucióval
kiadó. Érd.: 30/369-5352 (7039K)

Buda belvárosában 1 és fél szoba
komfortos lakás hosszú távra kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 93/318-485
(7062K)

Téglagyári garázssoron garázs
kiadó. Érd.: 30/365-8299, 93/315-
194 (7067K)

170 literes, újszerű állapotban
lévő prés eladó. Érd.: 30/448-
60727061K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)

Eltartási szerződést kötnék.
Ápolást, gondozást vállalok! Érd.:
30/495-4689 (7059K)

3,6x9 m-es féltető, 40x40-es szög-
vasból olcsón eladó. Érd.: 93/314-
265, 20/9591-157 (7063K)

Szakdolgozatok, árajánlatok,
illetve bármilyen írott anyag gépe-
lését, számítógépes szerkesztését,
valamint kiadványszerkesztést vál-
lalok. Tel.: 30/9932-534 (7071K)

Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételi-
re felkészítést, valamint szakdolgo-
zatok, egyéb anyagok gépelését vál-
lalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méreg-
telenítés, stb. Hívásra házhoz is me-

gyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Házi segítségnyújtás, szociális
szolgálat házi gondozás munkakörbe
szakképzett gondozókat keres. Érd.:
70/9536-432, 70/9536-449 (7064K)

Háztartási és kerti munkát vál-
lalok. Tel.: 93/336-148 (7068K)

Távirányító, televízió, videó, DVD
javítás, antenna szerelés. Tel.: 30/597-
1530 (7069K)

Másodállásban munkát vállalnék
(takarítás, főzés, vasalás, gondozás-
ápolás, stb.) Tel.: 20/519-5305
(7070K) 

NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a HSMK
előtti kultúrteraszon
Június 19. 19.30 óra
Németh Norbert – harmonika 
Június 29. 19.30 óra
Bellák Trió
Bellák Tibor-harmonika, 
Kőrösi Krisztián-billentyű, 
Pálosi Róbert-dob
Június 30. 19.30 óra
Czupi Vera – ének
Július 1. 19.30 óra
Farkas Miklós – harmonika
A belépés díjtalan!

Június 23. 21 óra
Kanizsai Nyári Színház
Ray Cooney: A MINISZTER
FÉLRELÉP – vígjáték

A Pannon Várszínház (Veszprém)
előadása. Helyszín: Péterfy Iskola
parkja (Attila u. 2.), rossz idő
esetén a Hevesi Sándor
Művelődési Központ színházterme

Belépődíj: 2500 Ft

Június 24. 20 óra
SZENT IVÁN ÉJI
VIGASSÁGOK A
KISKASTÉLY UDVARÁN

Június 25.
AZ „ÉV
TERMÉSZETFOTÓSA
– 2008” vándorkiállítás.

Megtekinthető: 2009. július 10-ig

NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a Plakátház
udvarában
Június 22. 19.30 óra
Tátrai Lajos-gitár
Június 23. 19.30 óra
Beznicza Balázs-gitár
Június 26. 19.30 óra
Turzó György-gitár
A belépés díjtalan!
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�� Hat aranyat hoztak. A
sportakrobaták Budapest-vidék
korosztályos  bajnokságára a fő-
városba voltak hivatalosak a
Zalaerdő Hevesi DSE sportolói,
akik a többi nyolc egyesületet
lekörözve a legnagyobb létszám-
ban (15 egységgel) képviselhet-
ték a dél-zalai klubot. A versen-
gés ezúttal magában foglalta az
újoncok kategóriáját is, s abban a
kanizsaiak három aranyérmet
szereztek. A serdülőknél már a
jóval rutinosabbak állhattak a
dobogó legmagasabb fokára, így
a II-es korcsoport vegyes párosai
között a László Attila - Kovács
Tamara kettős, az I-eseknél leány
hármasban a Bozsoki Zsófia -
Haberl Klaudia - Baksa Nikol tri-
ó, illetve a fiú párosban a Szokol
Martin - Lukács Patrik duó.

�� Burján Anna harmadik a
serdülőknél. Úgymond „hazai”
pástokon szerzett bronzérmet a
női kardozók serdülő magyar baj-
nokságán Burján Anna, mivel az

országos megmérettetést Nagy-
kanizsán rendezték. Az NTE
1866 vívója kiemeltként került a
főtáblára, ott aztán két fővárosi
vetélytársát legyőzve jutott a
négy közé. Az érmes helyekért
rendezett asszók során az Újpesti
TE egyik versenyzője legyőzte
Burjánt, így a kanizsai nevelés
végül a harmadik helyen végzett.  

�� Jól teker a senioroknál. Az
eddig inkább duatlonozó és triat-
lonozó  Ács László, az Á-C-S SC
most éppen (hegyi) kerékpáro-
zással foglalkozó versenyzője in-
dult a Bakony Maraton Moun-
tain-bike elnevezésű erőpróbán,
melyen a senior kategória össze-
sítésében a 40 év felettiek rang-
sorában a nyolcadik helyen vég-
zett. Ezt követően a T-Mobile
Top Maraton sorozatának szil-
vásváradi hegyikerékpáros ver-
senyén is ott volt a rajtvonalon, s
a 117 kilométeres távon a mas-
ter2 kategóriában ötödik helye-
zést ért el.
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Nagykanizsai TE 1866 – Marcali
VFC 6-1 (4-0). NB III Dráva-cso-
port labdarúgó-mérkőzés, 30. for-
duló. Nagykanizsa, 400 néző.
Vezette: Horváth A. (Czett, Csalódi).
Kanizsai gólszerzők: Pozsgai (7.),
Ujvári (10., 43., 79.), Nagy T. (26.),
Iványi (47.). NTE 1866: Horváth G.
(Magyar, 48.) – Kotnyek, Boros
(Szalai, 51.), Pozsgai, Farkas J. –
Ujvári, Hegedűs, Rácz Sz., Bagarus
– Iványi, Nagy T. (Szőke, 57.).
Vezetőedző: Visnovics László.

Szezonzáró mérkőzésére készült
az NTE labdarúgó-csapata vasárnap
késő délután, s egyben arra, hogy
győzelemmel búcsúzzon az idénytől,
ami a harmadik helyet jelent(h)ette a

kanizsai együttes számára. Ennek
szellemében már a 18. másodperc-
ben veszélyeztetett nagy lövésből
Nagy Tamás, a hetedikben pedig már
a vezetés is megvolt, hiszen Bagarus
Gábor szögletére robbant be
mintaszerűen Pozsgai Albert, aki 7
méterről bólintott a hálóba (1-0). 

Nem sokkal később már a
támadószekció is góllal jelentke-
zett, hiszen a 10. percben Ujvári
Máté (szintén Bagarus sarokrúgá-
sából) a bal alsóba helyezett 12
méterről (2-0).

Ami késett, nem múlott Nagy
Tamás esetében, hiszen a 26. perc-
ben már a csatár is feliratkozott a
gólszerzők közé, miután 25 méter-

ről kapásból lőtte a labdát a bal
felső sarokba (3-0).

A 43. percben Ujvári Máté –
fogalmazzunk így, úgy döntött, a
házi góllövőlistán 16 találatos Cs.
Horváth Gábor nyomába ered –
megszerezte idénybeli 15. gólját
egy „kigurigázott” akció után (4-0).

A második játékrész elején is
rögtön eredményesek voltak a
vendéglátók,  (47. perc), ekkor
Hegedűs Milán futtatta a védők
közül kilépő Rácz Szabolcsot, az ő
próbálkozását még védte a
vendégek hálóőre, a kipattanót
azonban Iványi Attila a kapuba
gurította (5-0).

A 64. percben aztán sikerült
szépítenie a cserejátékosok nélkül
érkező és már korábban kiesett
Marcali együttesének (5-1).

Tizenöt perccel később Ujvári
Máté megszerezte a találkozón har-
madik (önmaga idénybeli 16.)
gólját: a bal oldalról Iványi adott be,
s a középpályás négy méterről fejelt
a hosszú oldalról a léc alá (6-1).

A kanizsai gárda ezzel a győzel-
mével bebiztosította harmadik
helyét, a harminc mérkőzésen 58
pontot gyűjtve a bajnokság során.
Bajnok a Szentlőrinci SE, míg a
második a Paks FC II együttese
lett. 

Visnovics László: – Azt hiszem,
ezzel a győzelemmel egész évi tel-
jesítményünket is megkoronáztuk.

Polgár László

MMeegglleetttt  aazz  aa  bbrroonnzzéérreemm

Az NTE NB III-as bronzérmes csapata. Álló sor: Máthé István - NTE 1866 elnöke; Visnovics László -
vezetőedző; Pozsgai A., Burucz B., Horváth G., Cs. Horváth G., Boros Z., Hegedűs M., Szalai D., Kollár Cs.,
Ujvári M., Szőke Á., Domján László - pályaedző, Kozma Lajos - NTE 1866 Labdarúgó Szakosztály vezető.
Alsó sor: Varga B., Iványi A., Farkas J., Nagy M., Magyar K., Nagy T., Bagarus G., Kotnyek I., Kisharmadás
G., Rácz Sz. A képről hiányoznak: Kékesi M., Nagy R., Nagy II Roland, Csordás Z., Takács B.

A közelmúltban véget értek a me-
gyei kosárlabda bajnokság küz-
delmei, melyen a Thúry DSE KKK
legénysége végül a második helyen
végzett. Az oda-visszavágós alapsza-
kasz után a négyes döntőt a zalaeger-
szegi Városi Sportcsarnokban ren-
dezték, ahol az elődöntő gyanánt a

kanizsaiak a ZTE KK egyik
korosztályos gárdáját múlták felül
(89-82). A fináléban következett a
keszthelyi Georgikon legénysége,
akik végül 87-72-re bizonyultak
jobbnak Hartai Lászlóéknál.

P.L.

MMeeggyyeeii  mmáássooddiikkookk

TTrraaggiikkuuss  hhaarrmmaaddiikk

nneeggyyeedd

BWT Kanizsa VSE – YBL Water
Polo Club 10 – 20 (2-2, 4-3, 1-8, 3-
7). OB I B-s férfi vízilabda-
mérkőzés, rájátszás az 1-8. helyért,
7. forduló. Nagykanizsa, 30 néző.
Kanizsa VSE: Kiss Cs. – Markó (4),
Kaszper (1), Virt, Persely (2), Cser-
di, Karácsony. Csere: Újházi (2),
Laky, Wiesner Zs., Kiss Á., Gulyás
(1). Játékos-edző: Szabó Gábor.

A már biztos bajnok YBL
látogatott Kanizsára, akik jól is
kezdtek, hiszen az első negyedben
elléptek két góllal, amit azonban a
kanizsaiak egalizáltak, mi több, a
második játékrész végén már a
vendéglátók vezettek. Utána vi-
szont jött egy elképesztő mélyre-
pülés: a hazaiak ötméterest hibáz-
tak, ez mintha leblokkolta volna
őket, s fél tucat gólt kaptak néhány
perc alatt. Köztük egy olyat is,
melyet a kanizsai találat után
kezdéshez felálló vendégek lőttek
a félpályáról egy másodperccel a
dudaszó előtt. Az utolsó negyed
már csak egy igazi és változatos
gólváltást jelentett, a meccs felétől
már egyértelműen jobb YBL
vezérletével. Így míg a fővárosiak
bajnokcsapatként szállhattak ki a
vízből, a KVSE „biztos” nyol-
cadikként várhatja a szezonzáró,
Neptun elleni idegenbeli talál-
kozót.
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BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)

Június 22-23-24. (hétfő-kedd-szerda)

vegyes ruha, cipő,  nadrág
AKCIÓ minden nap, meglepetésekkel!

Június 25. (csütörtök) minden ruha 200 Ft/db!
Június 26. (péntek) minden ruha 100 Ft/db!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra

1949. tavaszán, Nagykanizsán
az akkor még Zrínyi úton
működő kereskedelmi középis-
kola falai között több, mint har-
minc érettségiző fiú tanuló éne-
kelte a „Ballag már a vén di-
ák…” dallamait. Azóta hat évti-
zed telt el.

Június 13-án – immár harmadszor
– a Somogy megyei Lengyeltóti
plébánia (képünkön) fogadóter-
mében a 60. érettségi találkozón
ölelkezett össze tizenhárom egykori
kerista, tizenkét családtag, és a volt
osztályfőnök özvegye, Licskai Jó-
zsefné. Ahajdani pedagógusok: Lics-
kai, Kósa, Beke, Küronya, Pillér,
Gerócs tanár urak és a többiek már
csak az égi katedráról tekinthettek a
nem mindennapos összejövetelre. A
Szegedről, Budapestről, Pécsről, Ka-
posvárról, Zalaegerszegről, Nagyka-
nizsáról, Zalakarosról és Lovásziból
érkezett osztálytársakat (Horváth
Zoltán, Kárpáti Kornél, Kósi Endre,
Kollmann Pál, Németh György,
Pfeiffer Elemér, Petelei Jenő, Po-
zsegovics Béla, Róka István, Szabó

Ferenc, Tihanyi István) és kísérőiket
a kollektívához tartozó, éveken át
Kiskanizsán káplánként tevékeny-
kedő Gyuriga Károly plébános kö-
szöntötte, majd a Szegeden élő fő-
szervező, Végh Ferenc szólt az egy-
begyűltekhez, megemlékezve az el-
múlt évtizedek során elhunyt osz-
tálytársakra is, megemlítve, hogy az
élők közül hárman betegség és más
ok miatt maradtak távol. A baráti
együttlét, a finom és a kiadós ebéd
fogyasztása közben sok szó esett a
diákcsínyekről, tanulmányi, kul-
turális és sport emlékekről. A Sugár
úti, egykori Pannonia Hotel éttermé-
ben 1949-ben lezajlott érettségi ban-
kett után a diáktársak és család-
tagjaik kezdetben tíz évenként talál-
koztak: 1959-ben az Erzsébet téri

hajdani Szever Étteremben, 1969-
ben a Centrálban, 1979-ben a Bala-
toni úti akkori ÁFÉMSZ Ven-
déglőben, 1989-ben a Fő úti Kremz-
ner Étteremben, 1999-ben pedig a
Múzeum téri Kiskakas Vendéglőben.
Már nyugdíjas főkönyvelők, köz-
gazdászok, erdészek, tanárok és
egyéb tisztségviselők ekkor úgy
határoztak, hogy találkozóikat éven-
te tartják. Ehhez hűek is maradtak.
Azóta rendezvényeiket a kanizsai
Kiskakasban, a Kőnig Restaurant-
ban és a Lengyeltóti Katolikus Plé-
bánián tartották, múlt szombaton,
ahol úgy váltak el egymástól, hogy
2010-ben újra Nagykanizsán talál-
koznak.

T.I.

KKeerriissttáákk  6600..  éérreettttssééggii  ttaalláállkkoozzóójjaa
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