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Kanizsa – Kultúra

A Kanizsai Nyári Színház programjairól tartott sajtótájékoztatót
Papp Ferenc, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ igazgatója.
Már több mint tíz éve, hogy a kanizsai közönség nyaranta könnyed
színházi elõadásokat tekinthet
meg szabadtéri színpadon. (Korábban a HSMK, jelenleg a
Péterfy iskola parkjában). Az idei
nyári elõadásokra Kanizsán már
nem elõször vendégszereplõ, ismert színházi társulatok érkeznek
Veszprémbõl és a határon túlról,
így Beregszászról is. A három elõadásnak kilencven szereplõje van.
Június 12-én kedden, 21 órától
Nyekraszov, Unalmas õszi este címû fergeteges vígjátékát láthatja a
közönség a Beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház
elõadásában. Július 29-én vasárnap 20.30 órától Dés-GesztiBékés, A dzsungel könyve címû
musical kerül színpadra a veszprémi Pannon Várszínház elõadásá-

ban, ahol két kanizsai fiatallal,
Czupi Dániellel és Béli Ádámmal
is találkozhatunk Augusztus 19-én
vasárnap 20.30 órától SzirmaiGábor-Bakonyi, Mágnás Miska
címû operettje szórakoztatja a kanizsaiakat szintén a veszprémi
Pannon Várszínház elõadásában.
A programokra nem állított össze
bérletet az intézmény. A jegyek
árusítása a napokban megkezdõdik a Halis István Városi Könyvtárban. Az önfeledt szórakozást
ígérõ zenés darabok bemutatását
anyagilag az önkormányzat, a Kanizsa Nyomda, a VIA Kanizsa
Kht. és a Saubermacher Pannónia
Hulladékgyûjtõ Kft. támogatja.

Prózaírók felolvasó estje

DÉL-Z
ZALAI HETILAP

Bujtás László, a Batthyány
Lajos Gimnázium 8.A osztályos
tanulója az országos Varga Tamás Matematikaversenyen második helyezést ért el, tanára
Zsovár Anita volt. Bujtás László
az Öveges József Országos Fizikaversenyen is harmadik lett.
Ugyanitt Virth Veronika (8.A)
31. helyezést ért el. Felkészítõ
tanáruk Dénes Sándorné volt.
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Soha meg nem ismerhetõ elõdök

B.E.

Reál-ssikerek
a Batthyányban

Kanizsa

Aki
a virágot
szereti

Próza napra hívta az irodalomkedvelõket májusi összejövetelén
a Takács László Irodalmi Kör.
Már az év elején elhatározták,
hogy alkalmat teremtenek a prózaírással foglalkozó tagok számára is a bemutatkozásra, hiszen az
írások hosszú terjedelme miatt
ritkán van erre lehetõség akár kiállítás megnyitókon, vagy egyéb
rendezvényeken – hangsúlyozta
köszöntõjében Kardos Ferenc a
kör vezetõségi tagja. A Halis István Városi Könyvtárban megrendezett felolvasóesten Delyné Cse-

re Andrea, Fa Ede, Hársfalvai
Mihályné, M. Kovács Ildikó, dr.
Polgár József, Riersch Zoltán,
valamint két elhunyt prózaíró,
Orsós Jakab és Kaszli Miklós írásait olvasták fel a Tungsram-Hevesi Versmondó Kör tagjai. Az
est házigazdája Dezsõ Ferenc és
M. Kovács Ildikó volt. A mûsorban közremûködött: Németh Ferenc hegedûmûvész és Lovásziból érkezett tanítványa, Jánosi
Áron citerán.
B.E.

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK

10%* kedvezménnyel a

KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minõsített képzések
június 25 – július 20-ig,
és július 23 – augusztus 17-ig

MINDEN TUDÁSSZINTEN,
ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvbõl,

A hatvanhárom évvel ezelõtt
Nagykanizsáról és a környezõ településekrõl elhurcolt csaknem
háromezer zsidó áldozatra emlékeztek a múlt hét végén a Zsinagógában és az izraelita temetõben.
Dr. Székely István, a nagykanizsai zsidó hitközség elnöke köszöntötte az emlékezõket, s arra
utalt, Nagykanizsán a vidéki deportálásokhoz képest hat héttel
korábban kezdõdött a zsidó emberek bevagonírozása, ebbõl is
látszik, hogy a hatalom biztosra
akart menni a Tito Jugoszláviájához közeli térségben. – Kisgyermekekre, középkorúakra, idõsekre, a számunkra már soha meg
nem ismerhetõ nagyszülõkre,
dédnagyszülõkre, a meg nem született unokatestvérekre, testvérekre emlékezünk e napon – mondta
a holocaust-megemlékezés jelentõségérõl.
Ezt követõen bemutatták
Groó Diana rendezõ és forgatókönyvíró Õsfény-Ulricht címû
kisjátékfilmjét, amely Gustav
Mahler egyik szimfóniájának
adaptációja. A filmrõl, amelynek
fõhõsnõje álmain keresztül kerül
kapcsolatba deportált zsidó felmenõivel, maga az alkotó így
vallott: – Ma hatvanhárom éve,
hogy a családom tagjait depor-
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- INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
- INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérõknek!
- GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
- KEDVEZÕ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetõség!
BEIRATKOZÁS: személyesen, a jelentkezés sorrendjében

* 10% kedvezmény csak június 8-ig történõ beiratkozás esetén!

OM reg.sz.: 20-0129-04
Akkred. sz.: 0584

H.A.

Pünkösdi
hangversenyek

JELENTÕS KEDVEZMÉNYEK:

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu

Cz.Cs.

Horváth Attila

vizsgáztató tanárok vezetésével!

8 HÓNAP TANANYAGÁT MOST
4 HÉT ALATT SAJÁTÍTHATJA EL!

A Batthyány gimnáziumban adott
rendhagyó hangversenyt Cseke József vezényletével a Virág Benedek
Vegyeskar és kamarakórus. A mûsoron többek között Cosetti, Marzi,
Kodály, Bartók, McCartney mûvei
hangzottak el. Két nap múlva Handel, Vivaldi, Haydn és Mozart mûveibõl adott ízelítõt a Medgyaszay
Házban a Nagykanizsai Ifjúsági
Szimfónikus zenekar.

Múlt hét pénteken több ezer virágpalántát osztott szét a keleti
városrész lakói között a Polgári
Kanizsáért Alapítvány.
A Polgári Kanizsáért Alapítvány
a város civil alapjának támogatásával a keleti városrész panelházainak
lakói számára hirdetett környezetszépítõ pályázatot még korábban,
amelynek zárásaként több ezer virágpalántát osztottak szét a múlt héten azok között, akik vállalták,
hogy a házuk elõtt lévõ közterületet
díszítik a növényekkel, s elültetésük után is ápolják, gondozzák
õket. A program fõvédnöke Csetõ
Árpád, a Nagykanizsa Környezetkultúrájáért díj idei kitüntetettje.
Március Zita, az alapítvány
szóvivõje az ünnepélyes virágosztást megelõzõen elmondta, mintegy százötvenezer forintot nyertek a kezdeményezésre a város civil alapjától. Ebbõl Péter Ernõ
kiskanizsai kertésztõl háromezer
palántát vásároltak, s ezeket osztották szét a pályázó lakók között.
A lakók a palánták átvételekor azt
vállalták, hogy a továbbiakban is
ápolják és gondozzák a virágokat,
õk tehát ezt teszik hozzá a város
ajándékához. Papp János, az alapítvány kuratóriumának elnöke pedig
arra hívta fel lapunk figyelmét, hogy
a virágosítást vállaló lakók ágyásait
lefotózzák az ültetés elõtt és után is,
s a felvételekbõl kiállítást rendeznek
a Hevesi ABC kijáratánál.
A kuratórium elnöke azt is megjegyezte, a következõ évi akcióhoz
már mostantól várnak támogatásokat
a
14100134-4007634901000004 számú számlára.

lékezünk, gyermeki õszinteséggel
és ragaszkodással próbáljuk
megidézni a dédnagypapa, dédnagymama emlékét. A világ minden talpalatnyi földje egy emlék,
mementó. Akár a világ legnagyobb zsinagógája is lehet e pillanatban a nagykanizsai, hiszen
velünk van az a több ezer elhunyt
is, akiket itt tettek fel a gettókba
tartó vonatokra.
Az istentisztelet után a zsinagóga udvarában felavatták dr. Winkler Ernõ, mártírhalált halt nagykanizsai fõrabbi emléktábláját.
A holocaust-megemlékezés az
izraelita temetõben zárult.

tálták innen, Kanizsáról. A filmmel azoknak szeretnék emléket
állítani, akiket innen, vagy a
környékrõl hurcoltak el. Nem
rólam szól, hanem róluk, illetve
arról, hogy az én generációm
hogyan viszonyul a történtekhez.
Vallom, hogy tudnunk kell, honnan jöttünk, mert ma már csak
mi képviselhetjük elhurcolt õseinket.
A film után Radnóti Zoltán
rabbi és Petrovics Péter kántor
gyász istentiszteletet tartott.
– A túlélõk napról-napra gyengébbek, ezért vagyunk ma itt,
ezért emlékezünk a hatvanhárom
évvel ezelõtt történtekre – mondta
Radnóti Zoltán. – Évrõl-évre em-

Fotó: Czene Csaba

16

14:07

Fotó: Horváth Attila

2007.05.30.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

22.qxd

22.qxd

2007.05.30.

2

14:07

Page 3

Kanizsa – „Csõtörés”

MSZP:
Vízmû, lezárt parkoló
Az MSZP helyi politikusai által
összehívott
sajtóbeszélgetésen
Lelkó Tamás, a párt által a Pénzügyi Bizottságba delegált külsõ tag
kijelentette, az alpolgármester morálisan és erkölcsileg is megbukott,
amikor a Vízmû-közgyûlésen nem
a városi képviselõ-testület korábbi
határozatának megfelelõen cselekedett, ugyanis az igazgatótanács
tagjainak megválasztása során érvénytelen szavazatot adott le. A
város közgyûlése arra hatalmazta
fel az alpolgármestert, hogy csak
Molnár Szabolcs vezérigazgatói
kinevezését, és Kassai Zoltán igazgató tanácsi tagságát támogathatja.
Lelkó leszögezte, ezzel merõben
ellenkezik az általa leadott érvénytelen voks, ezért egy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik,
amelynek az lesz a feladata, hogy
megvizsgálja a történteket, s ha
szükséges, döntsön a felelõsségre
vonás módjáról. Lelkó szerint ezzel azonban nem csak a városi
közgyûléssel szemben követett el
szabályszegést az alpolgármester,
hanem a szindikátusi szerzõdést
megsértve a többi tulajdonostársat
is, amely alapján a régiók kölcsönösen támogatják egymás jelöltjeit
az igazgató tanács tagjainak választása során.
Tóth László azt tette szóvá, hogy
a tervek szerint sorompóval zárják
le a Városháza elõtti parkolót,
amelyet így nem használhatnak a
polgármesteri hivatalba igyekvõ,
ügyes-bajos gondjaikat intézni
akaró ügyfelek, csak a hivatal dolgozói.
Bicsák Miklós pedig úgy vélekedett, hogy ez a testület az elmúlt fél évben semmit nem tett, a
kampány során elhangzott ígéreteket nem váltották valóra. Abból
élünk, amit az elõzõ testület elkezdett – fogalmazott.
***
Cseresnyés Péter a szocialista
felvetésekre úgy reagált: komolytalannak és mondvacsináltnak tartja azokat, s természetesen nem
mond le, hiszen a képviselõ-testület határozatának megfelelõen szavazott. A furcsa, s a szocialisták által felfújt helyzet abból adódott,
hogy egyetlen szavazólapon szerepelt valamennyi jelölt neve, s így a
szavazásra jogosult kénytelen volt
mindannyiukat támogatni, ha nem
így tett, s esetleg csak egy személyre voksolt igennel, érvénytelennek

minõsült a szavazat. Az alpolgármester szerint a Vízmû vezetését
kellene megkérdezni arról, hogy
miért lehetetlenítette el a voksolást
azzal, hogy egy szavazólapon szerepeltette az összes jelöltet.
Egyébként Cseresnyés Péter
úgy véli, Gyurcsány Ferenc után
a szocialistáknak még azt sem
szabad elhinni, amit kérdeznek.
H.A.

MSZDP:
Soron kívüli közgyûlést
kérnek
Az MSZDP lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Vízmû tulajdonosi közgyûlésén történtekrõl soron kívüli képviselõ-testületi ülésen tárgyaljanak a városatyák. Vizsgálják meg, hogy Cseresnyés Péter alpolgármester felelõssége megállapítható-e az általa
leadott érvénytelen szavazat miatt. Bogár Ferenc, a párt városi
választmányának elnöke szerint a
város második embere megszegte
a képviselõk korábbi határozatát.
Bogár Ferenc szerint a Vízmû
közgyûlésén mindenki megtapasztalhatta, hogyan lehet manipulálni
a választások kimenetelét, visszaélni a szavazati erõfölénnyel. Mint
mondta, az alpolgármester egy órát
várakoztatta tulajdonostársait, majd
amikor a napirendi pontok „fölforgatása” után sem sikerült jelöltjét
elfogadtatnia a többséggel, érvénytelen szavazatával megvétózta az új
igazgatótanácsi tagok, köztük a
nagykanizsai jelölt, Kassai Zoltán
megválasztását.
– Ismereteim szerint akkor
szoktak egy választáson érvénytelen szavazatot leadni, ha a szavazó nem ismeri a választási elõírásokat (esetünkben a szindikátusi
szerzõdést), vagy ha bosszút akar
állni az ellene szavazókon –
mondta Bogár Ferenc. – Bármelyik esetrõl van is szó, ezzel a
szavazó az alkalmatlanságát bizonyítja, magyarul nem alkalmas
vállalt feladata ellátására.
Bogár Ferenc szerint felvetõdik a
kérdés, milyen érdeke fûzõdik az
alpolgármesternek Molnár Szabolcs
megválasztásához, ha azért hajlan-
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dó semmibe venni a városi közgyûlés határozatát is? Mint mondta, a
történtek maguk után vonhatják fegyelmi eljárás megindítását is.
Végül leszögezte, azt várják,
hogy Cseresnyés Péter valamenynyi tisztségérõl mondjon le.
H.A.
***
Sajtótájékoztatni „csak pontosan, szépen”. Bogár Ferenc
ugyanannak a közgyûlésnek a tagja, amely a 164/2007.(V.4.) számú
határozatot elfogadta. (Lásd Feketén-fehéren) Ennek második pontja egyértelmûen bizonyítja, hogy
az alpolgármester a közgyûlés felhatalmazása szerint járt el. Molnár
Szabolcs ennek értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelöltje volt. A mások által is emlegetett
szindikátusi szerzõdés fölrúgását
emlegetni mégiscsak furcsa akkor,
amikor az alig néhány hónapja újjá alakult felügyelõ bizottság
Nagykanizsát illetõ elnöki tisztét
átjátszották
Tótszerdahelynek.
Tették ezt úgy, hogy a cég fenntartási költségeinek legnagyobb hányadát városunk állja. Az sem vallott a szindikátusi szerzõdés szentírásnak tartására, amikor 2003.
nyarán Marton Istvánt kiebrudalták igazgatótagsági székébõl és

helyére Böröcz Zoltánt ültették. –
a szerk.

Elvtársi súgás?
A szuperhír.hu, Nagykanizsa
város független hírportálja Monnyon le! 2007.05.25 12.16 órakor
felkerült tudosítása szerint: „A
kérdésekre adott válaszokból kiderült, a MSZP képviselõi az ülés
jegyzõkönyvébõl gyõzõdtek meg
arról, hogy Cseresnyés Péter az
érvénytelen szavazattal mind az
önkormányzat határozatát, mind
a társaság szindikátusi szerzõdését megszegte.” A napvilágott látott információ azért meglepõ,
mert ismereteink szerint a jegyzõkönyv ezideig el sem készült.
Hovatovább annak betekintésébe
a kötelezõ harminc napos közzétételi idõ elõtt csak az igazgatótanács hozzájárulásával nyílhatna
lehetõség. Mindezen feltételezésünket megerõsítette a részvénytársaság jogi ügyeit intézõ
Gordius Rt. vezérigazgatója, Dr.
Kocsis Péter. Az említett információra hivatkozva ezért megkerestük Kovács Antal elnök-vezérigazgatót, aki elektronikus levélben válaszolt.

Délzalai Víz- és Csatornamû ZRt.
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a
Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
Tájékoztatom, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról szóló 2006.
évi V. törvény általános, és a részvénytársaságunk szabályai (Alapszabály, Szindikátusi szerzõdés) nem teszik lehetõvé az Ön által kért
(citált) jegyzõkönyv és szavazólapmásolat kiadását. A jegyzõkönyv a
cégbíróságon majd megtekinthetõ.
A közgyûlés résztvevõi, köztük Ön vagy munkatársa, az új igazgatóságról döntõ szavazás eredményének kihirdetésekor a Levezetõ elnöktõl a következõket hallották:
„az igazgatóság tagjaira leadott voksokból igen szavazat 50,758 %,
érvénytelen szavazat 49,242 %”
Mivel az Igazgatóság tagjainak megválasztásához a jelenlévõ tulajdonosok 80 %+1 igen szavazata lett volna szükséges, így a szavazás eredménytelen volt. Nagykanizsa tulajdoni hányada az Alapító
Okirat szerint 47,558 %.
Köszönöm megtisztelõ figyelmét!
Kovács Antal, Elnök-vezérigazgató
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
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A Bojtor Busz Kanizsa Sörgyár
SE nõi extraligás asztalitenisz
csapata számára egy ideig Szekszárd biztosan nem a legszebb
emlékeket idézi majd, hiszen a
helyiek nem sok esélyt adva nekik 6:1-re gyõzték le Vass
Tímeáékat.
P.L.

Nincs leállás
Az utánpótláskorúaknál nyújtott kiemelkedõ teljesítmény, illetve a nõi kosárlabda NB I Acsoportjában szerzett tapasztalat
együttes hatása, hogy a Kanizsai
Vadmacskák csapatából öt játékos is meghívást kapott korosztályos válogatottak edzõtáborába.
Fekete Csilla, Völgyi Erika,
Zsemberi Eszter az U20-asoknál,
míg Mozsolics Judit és Varga
Zsófia az U18-asoknál készül egy
hónapon keresztül az európai válogatottak seregszemléire. A felkészülés mindkét csapat esetében
több helyszínen zajlik, s az elõttük álló hetekben dõl el, kik utazhatnak majd a bulgáriai (U20) és
a szerbiai (U18) tornákra a nemzeti csapatok tagjaiként.
P.L.

Vizes érmek
A Zalaegerszegen megrendezett rangos XII. Nemzetközi
Versenyen a kanizsai Dél-zalai
Vízmû SE úszó növendékei is
szép sikereket értek el. A lányoknál Karancz Alíz két elsõ,
egy második, s két harmadik
helyet gyûjtött, de Szabadics
Adriennek is jutott egy legjobb
helyezés egyetlen ezüstje mellett. Mellettük még Miatta Mercédesz szerzett egy ezüstöt, míg
Kiss Dóra egy bronzot. A fiúknál a dobogós helyeket Tollár
Gábor halmozta egy ezüsttel és
két bronzzal, Trajer Márk viszont aranyat is nyert egy harmadik helye mellé, míg Ács
Gergely egy harmadik pozícióval lett gazdagabb.
P.L.

Bp. Honvéd – Kanizsa KK
DKG EAST 80-65 (12-20, 1914, 27-12, 22-19). Budapest, V.:
Kiss, Szõcs. NB I B-s kosárlabda
mérkõzés a 9-14. helyért.
Kanizsa: Sági 7/3, Beck 16/12,
Becze 3/3, Zsámár 11, Szabó B. 9.
Cs: Murvai 13/3, Millei 8, Kiss, Billege, Kordély. Edzõ: Kovács Nándor.
Jól kezdtek a vendégek, ám késõbb szétesett a játékuk, ezt kihasználva a hazaiak fordítottak,
majd végül biztosan nyerték a
mérkõzést. Jó: Beck.
Kanizsa KK DKG EAST – Bp.
Honvéd 99-71 (27-10, 25-11,
15-18, 32-32) Nagykanizsa, 100
nézõ. V.: Horváth A. Németh S.

Kanizsa: Sági 7/3, Beck 8/3,
Becze 12/3, Zsámár 11, Millei 18.
Cs: Szabó B. 29/3, Murvai 4,
Kiss, Billege 2, Kordély 4, Lovas
4. Edzõ: Kovács Nándor.
Az idegenbeli vereségért viszszavágás, és a szezon szép befejezése volt a cél hazai oldalon, s a
kanizsaiak agresszív védekezéssel, valamint fegyelmezett támadójátékkal lepték meg a fõvárosiakat. Már az elsõ negyedben jelentõs vezetésre tettek szert, aztán
tovább parádézott a gépgyári legénység – látványos játékkal növelve elõnyét. Fordulás után a fiatalok is sok játéklehetõséget
kaptak, így kiegyenlítettebb lett a

játék. Végül a hazaiak a játék
minden elemében ellenfelük fölé
nõve nagyarányú megérdemelt
gyõzelemmel hálálták meg szurkolóik lelkes buzdítását. A Kanizsa KK DKG East számára ezzel
a mérkõzéssel véget ért az idény,
s a másodosztályú bajnokság tavalyi tizenhetedik pozíciója után
idén a tizenkettedik helyén végeztek. Jók: Millei, Szabó B.,
Becze, Beck.
Kovács Nándor: A szurkolóink
segítségével motiváltan, jól játszottunk, ezt hûen tükrözi az
eredmény is.
P.L.

Házon belül (is) küzdöttek a helyezésekért
Az NTE 1866. MÁV Rt. Judo
Szakosztálya által megrendezett
Kanizsa Bajnokság második fordulójában ha kisebb létszámban is, de
népes csapatok képviselték az
egyes iskolákat a különbözõ kategóriákban. Az elsõ helyezettek: Diák D-B összevont: 1. Horváth
Ádám (Palin). Diák C-B-A összevont: 1. Huszár Martin (Hevesi).
Diák A – Serdülõ összevont: 1.
Csonka Richárd (Bolyai). Diák E
korcsoport: 1. Nagy Gergely (Bo-

lyai). Diák B-A összevont: 1.
Lukovits
Balázs
(Zalakaros).
Serdülõ-Ifi-Junior összevont: 1.
Kisjós Dávid (Szegedi OTE).
A pontozások alapján az elsõ helyezettek a különbözõ korcsoportokban: Diák E: Nagy Gergely. Diák
D: Horváth Ádám. Diák C: Huszár
Martin. Diák A: Csonka Richárd.
Az iskolák közötti versenyben
az összesített pontszámok alapján: 1. Palin 46 pont.
Az NTE 1866 MÁV Rt. Judo

Szakosztálya a Budapest Kupa
Nemzetközi Judo Versenyen is
képviseltette magát öt versenyzõvel. A megmérettetésen hat ország (Szlovénia, Szlovákia, Németország, Románia, Ukrajna és
Magyarország képviselte magát
több mint 350 versenyzõvel. Az
1995-96-os születésûeknél Csonka Richárd 38 kg-ban (17 indulóból) a harmadik helyen végzett.
P.L.

Megváltották a vietnámi beszállókártyát
Kiválóan szerpeltek Újszászon
az ez év tavaszától Zemplén
Sportegyesület néven szereplõ
klub játékosai, akik Budavölgyi
Veronika, Gozdán Ágota, Végh
Dóra, Balikó Attila, Csizmadia
Tamás, Hartai Attila, Takács
Endre kivívták a jogot a válogatottban való szereplésre, és de-

cemberben utazhatnak Vietnámba
az V. világbajnokságra. A következõ ranglista verseny Nagykanizsán a Zsigmondy csarnokban
lesz június 2-án, ahol páros és
egyéni kategóriában küzdenek
szintén a válogatottságért.
Férfi csapat (11 egység): 1. ZSE
I. Balikó Attila, Csizmadia Tamás,

Nem csökkent a különbség
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen idén is pünkösdkor került megrendezésre a baseballosok Duna Kupája. Arra szintén volt már példa, hogy Nagykanizsa láthatta vendégül Ausztria,
Szlovákia és Magyarország (utánpótlás) válogatottját, mint ahogy
arra is, hogy elõbbi két csapat
megelõzze a házigazdákat. Ezúttal
a szlovákok 21-3-ra, míg az osztrákok 24-1-re gyõztek a mieink ellen. A tornát végül az osztrákok
nyerték. A softballozók nemzeti
csapatai ezúttal nem mérkõztek
egymással, mivel az osztrák és

Hartai Attila, Takács Endre. Férfi
egyéni (30 induló): 1. Hartai Attila (ZSE). Nõi csapat (7): 1. ZSE I.
Budavölgyi Veronika, Gozdán
Ágota, Végh Dóra. Nõi egyéni
(22):1. Budavölgyi Veronika
(ZSE), 2. Gozdán Ágota (ZSE)
P.L.

Szép búcsú

szlovák együttes az A-csoportos
kontinensviadalra készül.
A baseball hazai bajnokságában a
Nagykanizsa Ants számára több sikerélmény adatott, hiszen a jászberényi „Büdös Zoknikat” 8-3-mal múlták felül, de az Óbuda elleni rangadón
is kitettek magukért: 15-11 lett a javukra. Ha ehhez hozzátesszük, hogy
az Óbuda Brick Factory II. a másodosztályban a kanizsai Red Ants ellen
(15-2) vérzett el, nem csodálkoznánk,
ha a harmadik kerületieknél lassan
kialakulna a „hangya-fóbia”.

A CWG Kanizsa VSE OB I B-s
vízilabda csapata idegenben fejezte be a bajnoki szezont, mivel
a fõvárosi Bánki DSE ellen szállt
vízbe a 9-16. helyekrõl döntõ rájátszásban. A kanizsaiak számára
nem volt túlzottan megerõltetõ az
összecsapás, hiszen biztosan
gyõztek 6-19-re, így a 11. hely
sem vált számukra elérhetetlenné.
A gyõzelmi mutatójuk jól alakult
a rájátszás során, hiszen a nyolc
találkozójukból hetet megnyertek
Szabó Gábor edzõ játékos(társ)ai.

P.L.

P.L.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Belvárosban 700 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án a Bõsze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó.
Érd.: 70/3655-134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdõszoba) komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.:
20/455-1236
(6009K)
Deák tér 10-ben tetõtéri,
azonnal beköltözhetõ, új, 46 m2es + galériás lakás 9,99 millió
Ft-ért – akár önrész nélkül is –
eladó.
Érd.:
30/901-9013
(6029K)
Kendlimajorban kétszobás
parasztház 500 négyszögöl telekkel eladó. Érd.: 20/5195-305
(6039K)
Keleti városrészben 63 m2-es,
két és fél szobás, negyedik emeleti, központi fûtéses lakás eladó.
Tel.: 30/301-8185 (6043K)

Látóhegyen olcsón eladó téglaépület, panorámás telek vízzel,
villannyal. Érd.: 20/2412-977
(6044K)
Kiskanizsa legjobb helyén eladó négyszobás családi ház, vállalkozásra alkalmas helyiségekkel. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 30/439-1699 (6045K)
Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
20/2130-499 (6046K)
Nk-tól 20 km-re Somogybükkösdön, 90 m2-es családi
ház melléképülettel, gazdálkodásra alkalmas kerttel eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
70/500-5407 (6050K)
Szentgyörgyvári hegy I. hegyháton két birtok eladó, egyben
vagy külön. Víz, villany a telken,
buszmegálló 8 percre. Érd.:
30/410-3660 (6051K)
900 m2-es belvárosi, közmûvesített telek kiadó vagy eladó.
Érd.: 30/481-2323

Tilos az égetés
A Közterület-felügyelet ismételten felhívja az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy jelenleg érvényben van az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó tilalom, mely szeptember 30-ig tart, és a város teljes területére vonatkozik. A rendelet megszegõivel szemben a felügyelet
helyszíni bírságolással, illetve szabálysértési feljelentéssel élhet.
Szintén fontos tudnivaló, hogy a földterületek tulajdonosai kötelesek a lágyszárú allergiakeltõ növények irtását elvégezni, azok virágzását megelõzõen. Ezek irtásáról valamennyi területen, mûvelési ágtól függetlenül szükséges gyakorisággal kell gondoskodni.

2007. május 31.
Nk-án a Kossuth téren trafik
haláleset miatt azonnal eladó.
Érd.: 93-312-623 (6055K)
Szepetneken 3,5 szobás családi
ház, valamint az üzletsoron üzlet
eladó. Érd.: 93/310-374, 20/5585135 (6056K)

BÉRLET
Hermann Ottó utcában albérlet
kiadó. Érd.: 93/324-735 (6052K)
Városközpontban
udvari,
különálló albérlet kiadó. Érd.:
30/3780-705 (6057K)

SZOLGÁLTATÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/5928463 (5485K)
Építési vállalkozó kõmûves,

ács, tetõfedési és szigetelési
munkákat, régi házak felújítását,
lépcsõházak burkolását, festését
vállalja. Érdeklõdni: 70/5039407, 30/639-8825 (5999K)
Masszírozást vállalok
(Frissítõ, alakformáló, talp!)
Hívásra házhoz megyek!
Tel.: 30/481-2323 (6012K)

ÁLLÁS
Zalakarosi Aranyszarvas Vendéglõbe felszolgálót és szakácsot
felveszünk. Érd.: 30/226-3526
(6053K)
Telefonos marketing ügyintézõt 4-6 órában felveszek. Érd.:
30/858-9760 (6047K)

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

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468  e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Szabadtéri színházi elõadások a Péterfy Iskola
udvarán (Nagykanizsa, Petõfi u. 5.)
Június 12. 21 óra
UNALMAS ÕSZI ESTE – az
unalom fergeteges vígjátéka A
Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház elõadása.
Belépõdíj: 1900 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1700 Ft
Július 29. 20.30 óra
A DZSUNGEL KÖNYVE
musical. A veszprémi Pannon
Várszínház elõadása. Belépõdíj:

2100 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak, színházbérleteseknek: 1900 Ft
Augusztus 19. 20.30 óra
MÁGNÁS MISKA – operett
A veszprémi Pannon Várszínház
elõadása. Belépõdíj: 2100 Ft,
nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1900 Ft
Információ, jegyárusítás:
Halis István Városi Könyvtárban a
HSMK információs szolgálatánál,
Tel.: 92/311–468

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
pultos
szakirányú
65.500 Ft
mûszaki cikk eladó
szakirányú
65.500 Ft
erõsáramú villamosipari technikus szakirányú
95.000 – 120.000 Ft
mechanikai mûszerész
szakirányú
95.000 – 120.000 Ft
festõ-mázoló
szakirányú
megegyezés szerint
kõmûves
szakirányú
100.000 – 120.000 Ft
asztalos
8. általános
80.000 – 100.000 Ft
kárpitos
8. általános
65.500 Ft
szakirányú
100.000 – 120.000 Ft
tehergépkocsi vezetõ (KCR vizsga)
tehergépkocsi vezetõ (nemzetközi)
szakirányú
megegyezés szerint
gyógymasszõr
szakirányú
megegyezés szerint
pénzügyi elõadó
szakirányú
KTV. szerint
pénzügyi ügyintézõ
szakirányú
megegyezés szerint
területi képviselõ
szakirányú
190.000 – 200.000 Ft
telekommunikációs operátor
érettségi
70.000 – 90.000 Ft
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ megváltozott: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Kanizsa – „Csõtörés”

2007. május 31.

Fidesz:
Böröcz Gyurcsány
jó tanítványa
– Úgy látszik, Böröcz Zoltán,
a helyi szocialista párt elnöke
megszívlelte Gyurcsány Ferenc
tanácsát. Nevezetesen, ha nem
tetszik ami Magyarországon
van, akkor el lehet költözni máshová. Szívbõl reméljük, hogy
Szlovákiáig azért nem megy el –
hangzott el Szõlõsi Márta és
Fertig István közösen tartott
sajtótájékoztatóján. – Böröcz úr
lokálpatriotizmusáról és városunk, Nagykanizsa iránti elkötelezettségérõl sokat elárul a minap bejelentett döntése. Eszerint
elõre megfontolt szándékkal kárt
kíván okozni üzlettársaival a város gazdálkodásának. Egyébként
pedig örülünk annak, hogy elismerte, õ is tulajdonosa az ominózus takarítást végzõ kft-nek.
Amirõl persze mindenki tudhatott, hiszen a Céghírek adatbázisában olvasható, hogy a társaság irányítását biztosító befolyásolásának mértéke 38%.
Ugyanannyi, mint a Kanizsa Újságban nyilatkozó ügyvezetõ
igazgató asszonyé.
Örömükbe azonban némi bánat is vegyül, mivel kérésük ellenére sem számolt be Böröcz
Zoltán arról, hogy cége az elmúlt tíz évben pontosan mennyi
pénzt is vett fel a Vízmûtõl takarítás címén? A nyilatkozók
szerint titkolózása érthetõ. Számításaik szerint ugyanis a kanizsai szocialisták jelenlegi elnökének cége ‘96 óta közel
százötven millió forintot számlázott annak a Vízmûnek, amely
egyre drágábban kénytelen adni
a vizet Nagykanizsa polgárainak.

– Azt is szomorúan tapasztaltuk,
hogy Böröcz úr szándékosan kikerülte a választ arra a kérdésünkre,
hogy helyénvalónak tartja-e azt,
hogy pártelnökként a köz pénzébõl
mûködõ részvénytársaságtól kap
cége zsíros megbízásokat?
Véleményük szerint ugyanis
az, hogy ha valami tíz évvel ezelõtt nem volt összeférhetetlen,
az nem jelenti azt, hogy most se
lenne az.
– Álláspontunk szerint ugyanis elfogadhatatlan, ha a jövõben
minden nagykanizsai pártelnök
hasonló nagyságrendû megbízást zsebelne be a Vízmûtõl politikai kapcsolatit felhasználva.
Úgy véljük, ennek a gondolkodásmódnak mielõbb véget kell
vetni. Felszólítjuk tehát Böröcz
Zoltán urat, hogy tisztázza magát a városszerte terjedõ vádak
alól, miszerint politikai kapcsolatait felhasználva kapott közös
adóforintjainkból kiválóan jövedelmezõ takarítási megbízást.
Tárja a nyilvánosság elé a tíz
évvel ezelõtti pályázati anyagokat, annak eredményét. Számoljon be róla, hogy az azóta
eltelt években hányszor versenyeztették a takarítási munkát
annak érdekében, hogy a legkedvezõbb áron legyen elvégezve. Ellenkezõ esetben joggal vetõdik fel a tisztességes és jóravaló kanizsai polgárokban a
kérés, hogy vizsgálat keretében
derítsünk fényt a személye és
cége körüli szövevényes ügy
hátterére.
S

Vízdíj-b
balhé a láthatáron
Miközben a Dél-zalai Víz- és
Csatornamû Zrt. vezetõi némán
kapaszkodnak a székükbe, a régi állapotokat fenntartani igyekvõ szocialisták és a változást követelõ
fideszesek nyilatkozatháborúja folyik. A lakosság csak azt érzi,
megint át van verve. Mint arról korábban már beszámoltunk a múlt év
december 14-én a közgyûlés által elfogadott víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeirõl szóló rendelet fönnakadt a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Megyei
Kirendeltségének rostáján. Az ok, az
új elemként bekerülõ rendelkezésre
állási díj ellenkezik több jogszabálylyal is. A rendeletmódosításra felszólított önkormányzat azonban
szembe ment a hivatal akaratával, s
juszt sem másított azon. (Marad a
díj – Kanizsa DZH 2007. 04. 05.)
Cikkünk megjelenése után szinte
egymásnak adták szerkesztõségünk
ajtajának kilincsét azok az eddig is
víztakarékosságra kényszerülõ fölháborodott emberek, akik a Vízmû
alapdíjhoz való hozzáállását bírálták.
Nyilvánvalóan legfájóbb azoknak a
néhány köbmétert fogyasztó kisnyugdíjasoknak a helyzete, akiknek
az eddigi számlájához hozzácsapott
rendelkezésre állási díj, a spórolás
okán, egy újabb jó meleg kádfürdõtõl
veszi el a lehetõséget. A panellakásokban élõk gondja sem kisebb. Náluk leginkább az verte ki a biztosítékot, hogy a Vízmû többszörösen
számlázza ki az alapdíjat. Egyszer
megfizetteti a fõmérõ után, majd a lakásokban található órák után járó

Feketén-ffehéren
kanizsahetilap@chello.hu
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164/2007.(V.4.) számú határozat – Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése
1. a Délzalai Víz- és Csatornamû
ZRt. igazgatóságának tagja tisztségre
Kassai Zoltánt javasolja.
2. a Délzalai Víz- és Csatornamû
ZRt. vezérigazgatói tisztségre Molnár Szabolcsot javasolja.
3. úgy dönt, hogy a Délzalai
Víz- és Csatornamû ZRt. vezetõtestületei összetételérõl javaslatot
elõterjesztõ Nagykanizsa és térsége
régió értekezletén, valamint a társaság e tárgyban döntést hozó közgyûlésén Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát Cseresnyés Péter képviseli azzal, hogy
szavazatával kizárólag e határozat
1. és 2. pontjában nevezett jelölteket támogatjhatja.

összegért is tartja a markát. A lapunknak nyilatkozó panaszosok elmondásuk szerint hiába keresték fel aggályaikkal a szolgáltatót, a cégnél nem
mutattak túl nagy megértést problémájuk iránt. Szakmainak is nevezhetõ érveikre azt közölték velük, az önkormányzat megszavazta, fizetniük
kell, vagy behajtják tõlük.
A vállalkozók is megdöbbenésüknek adtak hangot a mindenáron életben tartott rendelet miatt. (Az intézményvezetõket is szorítja ez a cipõ,
de érthetõ okból nem kívánnak kinevezõikkel szembe menni.) Megrökönyödve tapasztalták ugyanis, hogy a
tûzcsapok, szakmai nevükön a tûzi
vízvezetékek esetében is alapdíjat
számláz a Vízmû. Teszik ezt annak
ellenére, hogy szakemberek lévén
tisztában kellene lenniük azzal, hogy
csak a fogyasztással arányos, attól
függõ díj megállapítására van lehetõsége a szolgáltatónak. A tûzi vízvezetéket, pedig nevébõl eredõen is
tûzoltásra használják. Tûz pedig
ugye nincs minden héten. Szerencsés helyeken évtizedekig sem. Sérelmesnek tartják azt is, hogy ezen
vezetéket, amely független a használati vizet biztosító hálózattól, a tûzoltóság engedélye nélkül meg sem
szüntethetik. Az meg laikusként is
leszögezhetõ, tûzoltáskor nemcsak
az ingatlantulajdonos, de a köz érdekeit is szolgálják ezek a rendszerek.
A Vízmû ennek ellenére nem törõdik a tucatnyi kéréssel, reklamációval, jó szolgáltatóhoz illõ módon
csak számláz és számláz. Mert teheti. Teheti, mert a mostanra az önkormányzatok ellen fordult, felháborodást kiváltó rendelet-tervezetet a laikusokból álló részvénytársasági közgyûlés javaslata alapján fogadtatták
el a települések vezetõtestületeivel.
Tette ezt úgy, hogy a cég vezetése
elõtt már tavaly nyáron ismert volt
az ügy bizonytalan jogi megítélése.
(Lapunk úgy tudja, sem a rendelet
elõkészítésében, sem annak szakmai
felülvizsgálatában nem segédkeztek.) A mára kialakult helyzetet
mi sem jellemzi jobban, hogy információink szerint a fennen hangoztatott 85 települést tömörítõ Vízmû
mûködési területén több önkormányzat is fontolóra vette, módosítja
rendeletét. Így elõáll az a helyzet,
hogy egyazon szolgáltatónál lesz
olyan fogyasztó, aki alapdíjat fizet,
és lesz, aki nem.
Dóró János
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Csirketeleppel megvert szabadhegyiek
Egy tíz évvel ezelõtti újságcikk tanúsága szerint már 1997-ben
nagyon reménykedtek abban a Szabadhegyi utca lakói, hogy megoldódik a problémájuk, s megszüntetik a lakóházak között lévõ
csirketelepet. Nos, a jelenlegi állás szerint legalább még tíz évet
várniuk kell, egészen addig, amíg a tulajdonos, vagy a bérlõ meg
nem unja az itt élõk állandó tiltakozását, s ki nem vonul a városrészbõl magától. Jogszabály, vagy rendelet alapján ugyanis ezt
nem kell megtennie, hiszen a telep teljesen szabályosan mûködik.
Bármennyire is furcsa, de a probléma legegyszerûbb megoldását
az jelentette volna, ha a lakók nem költöznek a csirketelep mellé.
A Szabadhegyi utcában kánikulában és szélmentes idõben penetráns szag és ló méretû legyek fogadják az errefelé látogatóba érkezõket – az élmény forrása a közeli
csirketelep, amely a kiskanizsai
Alkotmány MGTSZ tulajdonában
van, amit azonban már évtizede
bérlõ mûködtet. Több ezer csirke
vár itt szomorú sorsára, a közelben
lakók pedig arra várnak, hogy az
önkormányzat végre tíz év elteltével tegyen valamit, ugyanis 1997.
óta csak ígéreteket kapnak. Nos, a
helyzet elkeserítõ, ugyanis jelen
állás szerint úgy tûnik, az önkormányzatnak nincs semmiféle eszköz a kezében, hacsak az nem,
hogy a csirketelep területét is belterületbe vonja, mert akkor vonatkozik rá az állattartási rendeletben
szereplõ korlátozás. Ez azonban –
valljuk be – eléggé méltatlan eljárás lenne mind a bérlõvel, mind a
tulajdonos Alkotmány MGTSZszel szemben. Így hát a lakóknak
tovább kell tûrniük, ugyanis a
szakemberek szerint az lett volna a
szerencsés, ha nem is költöznek a
telep közelébe, hisz az elõbb ott
volt. Az is felvetõdhet, hogy az Alkotmány MGTSZ nem adja ki többé bérbe a telepet, ez azonban nem
várható el egy gazdasági tevékenységet folytató társaságtól. A lakók
most Jerausek István önkormányzati képviselõtõl várják a segítséget.

Elviselhetetlen a bûz
– A lakók szerint elviselhetetlen
bûz terjeng az utcában, ha éppen
olyan a széljárás – mondja a képviselõ. – Az is elõfordult, hogy
csirketollakat sodort a szél. Én azt
kértem a polgármester úrtól, hogy
mivel annyira megváltozott az ott
lakók aránya, vizsgálják meg,
hogy egyáltalán jogszerû-e ennyi
állatot tartani egy ilyen övezetben.
Õ erre a közgyûlésen rögvest azt
válaszolta, jogszerûnek jogszerû,
azt azonban lehet vizsgálni, hogy
betartják-e a vonatkozó higiéniai
elõírásokat. Azt ugyanis nem tudom elképzelni, hogy ne lehetne
valamit tenni a bûzzel.
Marton István polgármester tíz
évvel ezelõtt a városrész képviselõje volt, így jól ismeri a helyzetet. Mint mondta, az ügyet már
valamennyi önkormányzat megvizsgálta, körüljárta, azonban tenni semmit nem tudtak, ugyanis a
telep mûködése szabályos. A minap az ügyben megkeresték a Zala Megyei Közigazgatási Hivatalt
is, amely szintén azt állapította
meg, a hatályos rendeleteknek
megfelelõen mûködik a szabadhegyi csirketelep.

Extra legyek
A lakók pedig egyre türelmetlenebbek, érthetõ okok miatt, mi ma-

gunk is meggyõzõdhettünk arról,
hogy egyszerûen nem lehet nyitva
hagyni az ablakokat, mert rögtön
tucatnyi extra méretû légy repül be
a lakásba, az ételekre – feltételezhetõen közvetlenül a csirketrágyáról.
– Itt mindenki panaszkodik,
hogy büdös van, de a nevét senki
nem meri adni hozzá, így kénytelen vagyok én felvállalni ezt az
ügyet – mondja Végh Zoltán, aki
a telep közvetlen szomszédságában lakik, s amúgy részönkormányzati képviselõ is. – A szag
még innét ötszáz méterre is érezhetõ szélmentes idõben.
Véghék 1997. óta laknak Szabadhegyen, s a kellemetlen körülmények ellen tiltakozva, az elsõ lépéseket 1998-ban tették meg az
önkormányzat, s az akkori képviselõ-testület, illetve az illetékes hatóságok felé. Nem történt semmi.
A szintén itt lakó Várszegi Ágnes még korábban kezdett hadakozni a hivatalokkal. Azon kérdésünkre, hogy ha látták, hogy itt
egy ilyen telep mûködik, miért
építkeztek mégis mellé, egybehangzóan azt válaszolták, akkoriban éppen szünetelt a csirketartás
az épületekben, amelyek azonban
rövid idõ múlva ismét benépesültek tollasokkal.

Valamibõl a tsz-n
nek
is élnie kell
Várszegi Ágnes hét évvel ezelõtt levelet írt a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal akkori vezetõjének, dr. Hóbor Erzsébetnek, az
írást azonban soha nem postázta
el, mert reménytelennek látta az
ügyet. Ebben az áll, hogy a tsz akkori elnöke a Zalai Hírlapnak azt
nyilatkozta, 2002-ig, a bérlõvel kötött szerzõdés lejártáig nem kíván-

Távmunkára pályáztak és nyertek
Egyetlen nagykanizsai nyertesként több, mint két millió forinttal támogatta az Értékközvetítõ Alapítvány távmunkapályázatát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Az alapítvány négy távmunkás hat havi
foglalkoztatására
kapta
a
2.464.400 Ft támogatást. Ezen a
szervezeten kívül Zala megyé-

ben a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás koordinációs irodája jutott hozzá
két, a Zalai Falvakért Egyesület
és a Schnell Kft. egy-egy távmunkahely kialakításának támogatásához. A távmunka-pályázaton országosan százötvennégy
nyertes pályázó között osztottak
el 440 millió forint támogatást.

Ennek révén hétszázhetvenkilenc
új távmunkahely létesül júniustól. A pályázók munkahelyenként hetvenezer forint és járulékai hat havi bértámogatásához,
illetve ötvenezer forint egyszeri
képzési támogatáshoz juthattak
hozzá, ám vállalniuk kellett a támogatási idõszakon túli további
hat havi foglalkoztatást.

2007. május 31.

Kanizsa – Ez + Az
Recept

ják megszüntetni az ominózus istállókat. Azóta újabb öt év eltelt, s
megkeresésünkre Siti Ferenc, az
Alkotmány MGTSZ elnöke azt
mondja, valóban régi probléma a
csirketelep, amit jelenleg is bérlõ
üzemeltet. Hangsúlyozta, jó lenne
mindenkinek megfelelõ megoldást
találni, azt azonban véleménye
szerint senki nem várhatja el tõlük,
hogy egy nem könnyû helyzetben
tevékenykedõ szövetkezet felszámolja az egyik bevételi forrását.
Partiné Dr. Szmodics Györgyi
megkeresésünkre azt mondta, bár
a környezõ házakat belterületbe
vonták, maga a telep külterület,
így itt az állattartási rendelet nem
korlátozza a tartott állatok menynyiségét. Azaz, a rendelet nem
sérül a házak közé ékelõdött csirketelep mûködésével.
Deák-Varga Dénes városi fõépítész érdeklõdésünkre azt mondta,
más településeken is találkozott
hasonló helyzettel, amely tipikus
városi betegség, a terjeszkedõ település lassan magába öleli a gazdasági területeket is. Ennek következménye, hogy a hétvégi házas
Szabadhegy ma már városrésszé
nõtte ki magát. Az önkormányzat
azonban nem tud mit kezdeni egyegy ilyen helyzettel, hasonló szituációkban általában az jelenti a
megoldást, hogy a gazdasági épületeket elõbb-utóbb maga a tulajdonos felszámolja, s elköltözik a
területrõl az állandó lakossági tiltakozás hatására. Nos, a szabadhegyiek nem adják fel.
– Mi itt élünk, s bizony, ez a dolog
megkeseríti az életünket – mondja
Végh Zoltán. – A lakásaink elértéktelenednek, elmenni sem tudunk innen, hiszen ha vevõ jön, már az utca
végén visszafordul, ahogy megcsapja az orrát a bûz. Kényszerhelyzet
ez, s ha már maradnunk kell, a szabadidejét mindenki szeretné nyugodtan eltölteni, hogy másnap kipihenten tudjon menni dolgozni. Csukott ablakoknál, rajzó legyek között,
bûzben azonban ez csak álom. Nem
beszélve arról, hogy elszaporodtak
a patkányok is…
Úgy tûnik tehát, a lakóknak
csupán egyetlen reménye maradt:
az Alkotmány MGTSZ éppen kérõre vár, s a szabadhegyiek arra
számítanak, hogy a majdani új tulajdonos felszámolja a telepet.
Horváth Attila

Müzlikenyér
Hozzávalók: 40 dkg búzaliszt, 20
dkg teljes kiõrlésû liszt, 1 csomag szárított élesztõ, 2 teáskanál só, 4 evõkanál
olívaolaj, 10 dkg zabpehely, 1 maréknyi
mazsola, fél maréknyi aszalt sárgabarack, fél maréknyi napraforgómag.
Készítése: A liszthez adjuk hozzá a
sót, a szárított élesztõt, a zabpelyhet, a
mazsolát, az összevágott aszalt barackot
és a napraforgómagot. Csorgassuk hozzá
az olívaolajat, majd keverjük össze annyi
langyos vízzel, hogy közepesen kemény
kenyértésztát kapjunk. Addig dagasszuk,
míg elválik az edény falától. Kelesszük
kétszeresére. A megkelt tésztát liszttel
meghintett deszkán gyúrjuk át alaposan,
majd osszuk kétfelé. Nyújtsuk egy centi
vastagságúra, hajtsuk rá a sodrófára és
terítsük egy sütõpapírral borított sütõlemezre. Tetejét kenjük meg vízzel, majd
szórjuk meg zabpehellyel. A másik adag
tésztát is hasonlóan készítsük el. Keleszszük még további 15 percig, majd elõmelegített sütõbe téve, 170 fokon süssük
körülbelül 30-35 percig.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Munkája, magánélete jól alakul, nincs
semmi oka az elégedetlenségre. Fontos
döntései meghatározzák sorsa alakulását. Ne halogasson, lépjen! Érzelmi téren is kedvezõ napok jönnek.

IV.20.–V.20. Bika
A csillagok arra intik, törõdjön többet a
családjával. Törekedjen a biztonságra,
ne keresse mindenben a bajt. Töltsön
több idõt a párjával, tervezzenek hosszú
nyári szabadságot.

V.21.–VI.21. Ikrek
Figyeljen oda pénzügyeire. Ne adjon
kölcsön senkinek, mert elõfordulhat,
hogy sohasem kapja vissza. Pihenjen
többet a szabadidejében. Romantikus
napokra számíthat a párjával.

VI.22.–VII.22. Rák
Kápráztassa el családját, munkatársait új
ötleteivel. Pozitív energiák segítik az indulásnál. Párkapcsolatában szép napok
ígérkeznek, a vasárnap szerencsét hoz a
szingliknek.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Izgalmas események ragadják meg a figyelmét. Ha kihasználja a kínálkozó lehetõségeket, pozitív fordulatot vehet
élete. Ha szingli, most könnyedén rátalálhat a szerelemre.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Szombatig a jegyében jár a Hold, ami
hozzásegíti a sikerhez. Szerencsés napok jönnek akár a munka, akár a karrier
területén. Bármire megkérheti társát,
teljesíteni fogja minden kívánságát.

IX.23.–X.22. Mérleg
Terveit, ötleteit most meg tudja valósítani. Ne kedvetlenedjen el, ha mások viszsza akarják tartani. Tartson ki elképzelése mellett. Ha szingli, kalandra fel, és a
kételkedést felejtse el.

X.23.–XI.22. Skorpió
A csillagok állásának köszönhetõen jókedve, lelkesedése határtalan. Tartson ki
elképzelései mellett, csak a pénzügyek
terén legyen visszafogott. A párjával még
szorosabbra fûzheti a kapcsolatát.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Érzékennyé válik ezekben a napokban. A szokatlan türelmetlenségét a
Mars kedvezõtlen hatása idézi elõ.
Érzelmi téren is kerülje a konfliktusokat.

XII.22.–I.20. Bak
Élvezze az életet, a családját, a barátait.
Ne pazarolja el energiáit felesleges dolgokra. Az érzelmek terén is számíthat
változásra, ne utasítson el meghívást, és
ne bonyolódjon vitába senkivel.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A hét második felére ismét visszatérhet a
jókedve és az ereje. Ha megoldja a problémáit, nyomban pihenje ki, erre jó alkalom akár egy buli is. Ha szingli, szervezzen barátaival hétvégi kirándulást.

II.20.–III.20. Halak
Úgy érzi, legszívesebben visszavonulna az
emberek elõl, és csak a saját gondjaival
foglalkozna. Érzelmi téren is a magányra
vágyik. Pihenjen egy keveset, és minden a
régi kerékvágásban halad tovább.

2007.05.30.
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nemzetközi Pikler-társaság tíz
európai országban mûködik,
köztük Magyarországon is. A tanácskozásra Európa kilenc országából mintegy kétszázhatvan
pedagógiai szakembert, pszichológust hívtak meg, de volt érdeklõdõ dél-amerikai országból,
például Peruból is. Magyarországról csak A Vasút a gyermekekért Alapítvány Óvodáját hívták meg, mert tudtak a munkájukról. Kiállított képanyagukat
alkalmasnak tartották a tovább-

hívták az óvoda dolgozóit.
Szakmai munkájuk során 1999tõl – Pikler Emmi gyermekorvos
világszerte elismert munkájára
alapozva – kiemelt figyelmet
szentelnek a szabad mozgás személyiségfejlesztõ és prevenciós
szerepének. Egyik fontos gondolata nyomán évek óta kutatómunkát folytatnak a szabad
mozgásról, melynek eredményét
A Pikler-Lóczy Társaság Budapesten megrendezett nemzetközi
konferenciáján mutatták be. A

gondolásra, és elvitték Franciaországba. A konferencia igazából arról szólt, milyen úton lehet
a Pikler-szemléletmódot elterjeszteni, hiszen nemcsak a kisgyermekek nevelésében hasznosítható, hanem az élet számos
területén. Figyeljünk már egymás jelzéseire, vegyük észre,
hogy mit jelez a másik felénk!
Nem biztos, hogy szavakkal, hanem más módon, és próbáljunk
a jelzéseire normálisan reagálni.
Nem régen hallottuk, hogy
Amerikában egy egyetemi hallgató sok fiatalt lelõtt a környezetében, és jött a hír, hogy voltak furcsa dolgai! Ha ezeket a
jelzéseket valaki figyelembe
vette volna, talán meg lehetett
volna elõzni a tragédiát. Mi tulajdonképpen úgy dolgozunk,
nem mindig mi mondjuk meg,
hogy most mindenkinek mit kell
gondolni, hanem megkérdezzük,
mit szeretnél, mi az igényed! Ez
az, ami nagyon hiányzik a mai
életünkbõl. És ez a Pikler-szemléletmód lényege.
Bakonyi Erzsébet

Pipitér-h
hét az oviban

Zalatáj Egyesület
8778 Újudvar, Petõfi u. 2. Tel./fax: 06-20-399-4046

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
(normatív támogatás kivételével) 2006. év
A Zalatáj Egyesület 2006. évben nem kapott költségvetési támogatást.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2006. év

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

30
30
27
27
3

7.412
7.412
6.824
588

Zalatáj Egyesület
8778 Újudvar, Petõfi u. 2. Tel./fax: 06-20-399-4046

Fotó: Horváth Attila

Cél szerinti juttatás nem volt.

Elõzõ év Tárgyév

Színes programokon vehettek
részt a kiskanizsai Pipitér-óvoda
apróságai a hagyományos Pipitér-héten.
A gyermekek az óvoda ünnepi
hetén, a hétköznapok szigorú
rendjébõl kizökkenve, játékos
formában ismerkedhettek meg
új dolgokkal, így például lovas
kocsival kilátogattak a kiskanizsai repülõtérre, ahol a Nagykanizsai Sportrepülõ Egyesület

Az ivó- és szökõkutak folyamatos felújításáról határozott legutóbbi ülésén a képviselõ-testület. A problémát Tóth Nándor önkormányzati képviselõ vetette fel.
Az önkormányzat nemrég beszámolót hallgatott meg a köztéri
létesítmények állapotáról, amelybõl kiderült, hogy a városban öt
szökõkút és nyolc ivókút található. Az öt szökõkút közül azonban
csak egyetlenegy, az Erzsébet téri
üzemel. Az ivókutak közül szintén kevés a mûködõképes.
Mint az a beszámolóban olvasható, az egyetlen mûködõ, Erzsébet téri szökõkút gyakran mutatja
a csúnyábbik arcát, hiszen a látogatók teleszórják szeméttel, ráadásul nem rendelkezik vízforgató berendezéssel sem. A Mezõgimnázium elõtti szökõkút már
évtizedek óta nem mûködik, csak
teljes felújítás után indítható újra.
A Múzeum téri kút pedig már
nem is nevezhetõ kútnak, inkább

virágágyás. Hat évvel ezelõtt egy
napra próbaszerûen beindították,
s huszonnégy óra alatt elfogyasztott tizenötezer forint értékû vizet. A díszkútra a vandálok is rákaptak, s az állandó rongálások
megakadályozása érdekében a
szakemberek beültették virágokkal a rendkívül gazdaságtalanul
mûködtethetõ kutat. Az 56-os
emlékkert kútja ugyancsak korszerûtlen, éppen ezért ennek üzemeltetése is gazdaságtalan, hasonlóan a sétakerti szökõkúthoz,
amelynek felújítását megkérdõjelezi a park gyér látogatottsága is.
– Az ivó- és szökõkutak legnagyobb problémája az, hogy legtöbbjük régi konstrukció, így modernizációjuk túl sokba kerül –
mondta lapunknak Gáspár And-

rás, a városüzemeltetéssel megbízott VIA Kanizsa Kht. vezetõje. –
Szerintem a rekonstrukciókat
azokkal a szökõkutakkal kellene
kezdeni, amelyek forgalmas közterületeken találhatók. Például a
Múzeum téri és a régi mozikertben található kutak mihamarabbi
felújítása azért lenne célszerû,
mert fiatalok, idõsek egyaránt
kedvelik a két helyszínt.
– Járva a várost, szomorúan
konstatáltam, hogy a város szökõkútjainak nagyobbik hányada nem
mûködõképes, ami meg mûködik,
azzal is sok a baj – mondta Tóth
Nándor, aki közgyûlésen is felvetette a szökõkutak problémáját. – A
turisták elõtt minden bizonnyal
kedvezõtlen színben tûnik fel, hogy
ezek a kutak nem mûködnek. A
Kõrösi-iskola udvarán például homokkal töltötték fel a szökõkutat, és
beültették virágokkal, amit én elfogadhatatlannak tartok. Úgy vélem,
indítványommal sikerült felkeltenem képviselõtársaim érdeklõdését,
hiszen a testület döntött a szökõku-

Bérbeadó önkormányzati ingatlanok az ipari parkban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Parkban található két darab irodahelyiségét. Az
irodák 14,5 és 31,5 m( alapterületûek, telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek.
Az irodák bérleti díja 1.300,-Ft/m( + ÁFA/hó + rezsi.
Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és Logisztikai Központ (Nagykanizsa,
Garay u. 21.) és a következõ telefonszámon lehet: 93/310-256.

Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
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Kiszáradt szökõkutak

Ötvenöt éves a MÁV óvoda

A MÁV-ovi június másodikán ünnepli mûködésének ötvenötödik évfordulóját. Az intézmény fenntartója 1952-tõl a
MÁV volt, majd 1994-tõl a
MÁV Rt. által létrehozott A
Vasút a gyermekekért Alapítvány mûködteti. Az óvoda jelenleg két, vegyes életkorú csoporttal mûködik harminchat
fõs létszámmal, megfelelõ tárgyi környezetben.
A születésnapi évforduló kapcsán Kuczoginé Tálosi Amália
óvodavezetõ elmondta, a gondokat feledve szûk családi körben
ünnepelnek együtt szülõkkel,
gyerekekkel és óvodai dolgozókkal. A feldíszített udvarban
paprikáskrumpli,
palacsinta,
születésnapi torta, és sok-sok játék várja a szabadidõruhában érkezõ vendégeket. A szervezés
teendõit és a költségeket is a
szülõk vállalták fel. Céljuk az,
és azért dolgoznak, hogy a hatvanadik évfordulót is megünnepeljék. Az óvoda vezetése tudja,
ehhez összefogásra is szükség
lesz, mert egyre nehezebb az
élet. Kuczoginé Tálosi Amália
beszámolt róla, a közelmúltban
egy nemzetközi konferenciára
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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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tagjainak jóvoltából beülhettek
az egyik sárkányrepülõbe és a
vitorlázó gépbe. A hét további
napjain ellátogattak a miklósfai
arborétumba, valamint szüleikkel közösen családi napon is
részt vettek az ovisok, ahol játékos sorversenyeken mérték öszsze képességeiket. Az ünnepi
hetet kisállat-bemutató zárta.
H.A.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Hrsz.
Nagyság (m2)
Megnevezés
Megnevezés
4188/2.
38.920
beépítetlen terület
A palini városrészben lévõ Magvetõ utca vége
4062.
5.000
lakóház, udvar
A palini városrészben lévõ templom mögötti területek
4058
782
agyagbánya
4059
358
beépítetlen terület
4064
2.179
lakóház, udvar
4291/37
1.016
beépítetlen terület
A palini városrészben lévõ Diófa utcai területek
4291/41
1.016
beépítetlen terület
4291/44
1.016
beépítetlen terület
4291/45
1.016
beépítetlen terület
4291/46
1.011
beépítetlen terület
4291/47
1.116
beépítetlen terület
4307/2
12.132
szántó
A palini városrészben lévõ Iparos utcai területek
4307/3
898
beépítetlen terület
4307/4
900
beépítetlen terület
4307/5
900
beépítetlen terület
4307/6
900
beépítetlen terület
4307/7
900
beépítetlen terület
4307/8
899
beépítetlen terület
4307/9
899
beépítetlen terület
4307/10
899
beépítetlen terület
4307/11
899
beépítetlen terület
4307/12
899
beépítetlen terület
4307/13
899
beépítetlen terület
4764
14.946
beépítetlen terület
A Herkules és a Vadrózsa utcák végén lévõ területek
4762
14.960
beépítetlen terület
4767
15.598
beépítetlen terület
A bérleti szerzõdések megkötésénél 2007. június 30.-ig elõ-bérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi
használóinak. Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724.
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tak folyamatos, évrõl-évre történõ
felújításáról. Még azt is elképzelhetõnek tartom, hogy a város cégei,
vállalkozásai „örökbe fogadnak”
egy-egy kutat, s karbantartásukat,
a felújításukat finanszírozzák – vázolta a kutak felújításának egy lehetséges változatát a képviselõ.
A közgyûlés egyébként úgy
döntött, hogy a jövõ évtõl kezdve
évente legalább három kutat kell
helyreállítani, s az ehhez szükséges pénzt már a jövõ évi költségvetésben biztosítják.
Horváth Attila

Ha kell,
épülhet fal
Mint azt már korábban
megírtuk, zajvédõ falat szeretnének az M7-es autópálya
mellé a Palinban, az épülõ
sztráda közelében lakók.
A törekvés mögé felsorakoztak
az önkormányzati képviselõk is, a
testület januári ülésén felhatalmazták Marton István polgármestert, hogy Bicsák Miklós (MSZP)
és Bene Csaba (Fidesz-KDNP)
önálló indítványának megfelelõen
vegye fel a kapcsolatot a szakemberekkel, országgyûlési képviselõkkel, és kérje támogatásukat az
autópálya melletti zajvédõ fal
megépítése érdekében.
Bicsák Miklós érdeklõdésünkre elmondta, a Nemzeti
Autópálya Zrt. levelébõl a minap arról értesült, hogy ha a folyamatos zajszint-mérések alátámasztják a zajvédõ fal szükségességét, akkor az NA Zrt.
megépítteti azt. Béni Gyöngyi,
a Nemzeti Autópálya Zrt. kommunikációs vezetõje érdeklõdésünkre megerõsítette, hogy
az autópálya kivitelezési munkálatai befejeztével megkezdik
a folyamatos zajszint-mérést,
addig azonban nincs értelme,
hiszen a munkagépek hangja
károsan befolyásolhatja az
eredményeket. Mint mondta,
ha a mért értékek túllépik az
engedélyezett határértéket, akkor sor kerülhet a fal megépítésére, addig azonban faültetéssel
csillapítják a zajhatást. Béni
Gyöngyi rámutatott: már ez
sem szerepelt a tervekben.
H.A.
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Szembenézni a tragédiáinkkal
Az elsõ és a második világháború áldozataira, a Hazáért elesettekre emlékeztek május huszonhetedikén, a Hõsök Emléknapján
Kiskanizsán, a csatamezõn elhunyt kiskanizsaiak emlékére állított emlékmûnél. Az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület és a Polgári Olvasókör által szervezett
ünnepségen vitéz lovag Erdõs
László, honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke mondott ünnepi beszédet, elõtte pedig Horváth Jánosné, az egyesület elnöke
köszöntötte a megjelenteket.
– A Hõsök Emléknapja eredete
az 1917. évi VIII. törvényre vezethetõ vissza. Ebben mondták ki
elõször, hogy „nemzetünk hõsi
halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelõ módon kifejezésre
kell juttatni.” – mondta Horváth
Jánosné. – Az ünnep azonban a
második világháború után eltûnt
a naptárból, s majd csak a rendszerváltozást követõen került is-

mét vissza. Azóta újra, hivatalosan is megemlékezõ emléknappá
nyilvánították. E napon azokra
emlékezünk, akik rendületlenül
hittek a Hazában, szerették, és
életüket áldozták érte, azt, ami a
legdrágább. De emlékezünk az
áldozatokra is, az ártatlanul elhurcolt, a Gulagon, a Hortobágyon, Recsken, a munkatáborokban és a különféle börtönökben
szenvedõ honfitársainkra is.
Horváth Jánosné köszöntõje és
Tulman Géza verse után vitéz lovag Erdõs László, honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke
lépett a mikrofonhoz, s mondott
ünnepi beszédet. Erdõs László a
nemzeti ébredés szükségességét,
az összefogás erejét hangsúlyozta.
– Rádöbbenünk arra, hogy mit
csinálnak velünk, hogy nagyhatalmak játékszere lettünk újra? –
vont párhuzamot hazánk akkori és
mai sorsa között. – Minket büntetett Európa, sárba taposták a

nemzeti jelképeinket, megtagadták
a Szent Koronát és a vörös rongyokba, vörös csillaggal, sarlóval
és kalapáccsal Szamuely keretlegényei pusztították 1919-ben a
magyarokat. Az országzászló a
magyar katonának a mindene volt,
a Haza, a szentség, a becsület, a
tisztesség, s emlékezzünk rá, nemzeti ünnepünkön Budapesten ezt a
nemzeti lobogót taposták meg! És
senki nem kelt ki magából, senki
nem háborodott fel! Erkölcsileg
lecsúszott az ország, gazdasági
mélyponton vagyunk, a megélhetési gondok itt vannak a nyakunkon,
miközben azt mondják, hogy az
Árpád-sávos zászló náci jelkép!
Ez a nép soha nem volt sem náci,
sem szélsõséges. A címerünkben is
látható a hétszer vágott mezõ, ami
az Árpád-sávos lobogóban is megjelenik, e zászló alatt harcoltak
Rákóczi kurucai a magyar szabadságért és a függetlenségért. És mi
hagyjuk, hogy a tõlünk idegen esz-

Felavatták Strém Kálmán
zeneszociológus emléktábláját
Emlékkoncerttel és emléktábla
avatással emlékezett városunk szülöttére, Strém Kálmán (1934-2005)
zeneszociológus, hangversenyrendezõre a Magyar Haydn Társaság.
Az Erzsébet tér 11. szám alatti egykori szülõházánál Malina János zenetörténész, a Magyar Haydn Társaság elnöke mondott beszédet.
Amikor ma, egy nappal születésének 73. évfordulója elõtt emléktáblát avatunk Strém Kálmán szülõházán, az esemény több szempontból
is rendkívüli – hangsúlyozta.
Nagykanizsai zsidó családból származott, és hogy gyermekként túlélte a vészkorszakot, a véletlenek
összejátszásának köszönhette. Bármilyen ünneprontónak hangzik,
megmenekülését nem szülõvárosának köszönhette, hanem annak,
hogy kisgyermekként Budapestre
került. Senki sem csodálkozhat,
Strém Kálmán életében nem ápolta
és csak nagyritkán emlegette nagykanizsaiságát, szülõvárosába már
csak rokoni kapcsolatok híján sem
járt vissza, és talán kerülte is az alkalmat. Túlságosan mély sebeket
szakított volna fel benne a visszatérés. De nem ismerte Strém Kálmánt az, aki úgy gondolja, hogy

ezzel a dolog el is volt intézve.
Mélységesen személyes, és halálosan komoly volt számára a magyar
vidék zenei felzárkóztatása, a lehetõ legmagasabb rendû zenei élmények megismertetése azzal a közönséggel, amely gyakorlatilag sohasem jutott el budapesti vagy külföldi hangversenyekre. Akik jól ismerték, pontosan tudják, hogy e
mögött ott bujkált a jellegzetes
Strém Kálmán-i gesztus, megtenni
mindent azért a magyar vidékért,
amely nem tett eleget õérte. Ez volt
egyik elsõszámú életaxiómája.
Adósa nem kívánt lenni senkinek,
inkább tízszer adott, mint egyszer
kért! Nagykanizsától sem kérte soha, tekintse magáénak és fogadja
vissza. Nagyszerû szellemi és erkölcsi gesztus, hogy Nagykanizsa
most felfedezte, és büszkén vállalja
magáénak Strém Kálmánt, mint a
város szülöttjét. Növeli a gesztus
értékét, hogy a mai nagykanizsai
nemzedéknek, a város zenészeinek,
zenetanárainak, az önkormányzatnak, a Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesületnek
semmiféle kompenzálásra nincs
oka. Õket semmi más nem vezeti,
mint a kultúra odaadó szeretete, az

a Strém Kálmánéval azonos nemes
szándék, hogy ebben az országban
bárhol nõjön fel, vagy bárhol éljen
valaki, legyen meg a teljes esélye
arra, hogy találkozzon a legmagasabb rendû kultúrával. Egészen
biztos benne, ennek a fajta felvállalásnak, a céljaival való azonosulásnak, az õszinte tisztelettõl vezérelt
gesztusnak õ is örült volna, és a
maga nehezen feloldódó szemérmes módján szeretettel viszonozta
volna. Végül Malina János a maga
és számos kollégája nevében kifejezte köszönetét a kanizsai kollégáinak és barátainak az emléktábla
felállításáért, az emlékhangversenyért, és Strém Kálmán szellemének itteni felidézéséért. Rendkívül szerény ember volt, végakarata
szerint temetése is oly módon történt, hogy sírhelye sem létezik,
nincs olyan hely, amely elõtt tisztelõi leróhatják kegyeletüket. Strém
Kálmán 2005. novemberében elment, és mindazt, amit nem tartott
méltónak, hogy maga mondjon el
magáról, nekik, az általa alapított
társaságnak kötelessége. A megemlékezés végén összefoglalta, a XX.
század második felében Strém Kálmán volt a magyar hangverseny-

meiséget valló, magyarul beszélõ
nem-magyarok
pocskondiázzák
történelmi múltunkat és zászlóinkat?! Ezzel meggyalázzák azokat a
hõseinket is, akik ezért az országért harcoltak, s haltak meg a csatamezõn. Mikor sikerül végre önmagunkra találni, és szembenézni
a tragédiáinkkal? Magyarok, felébredünk?! Ezért harcoltak a mi
hõseink, akiket eddig csak lehúzott
redõnyök mögött, sötét szobákban
suttogva lehetett elsiratni? Ébredjünk fel, legyünk végre magyarok,
fogjunk össze, vállaljuk több, mint
ötezer éves történelmünket, nemzeti értékeinket, ereklyéinket, s
hajtsuk meg azok elõtt a fejünket,
akiknek életünket, hazánkat, otthonainkat köszönhetjük.
Erdõs Lászlót követõen Erdõs
Géza kanonok, esperes-plébános,
valamint Szakáll Árpád, nyugalmazott evangélikus lelkész mondott
imát a hõsökért és az áldozatokért,
végül a koszorúk, virágok elhelyezésére került sor az emlékmûnél.
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006. ÉVRÕL
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
(normatív támogatás kivételével) 2006. év
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési
KHT 2006. évben nem kapott költségvetési támogatást.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2006. év
Cél szerinti juttatás nem volt.

A tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Elõzõ év Tárgyév
69.158
2.159
71.317
67.520
1.967
69.487
192
192
1.638

56.345
2.832
59.177
58.122
2.832
60.954
-1.777
-1.777

Horváth Attila
rendezés legnagyobb alakja. Már
tizennyolc éves korától az Országos Filharmóniában dolgozott. A
késõbbi magyar-történelem szakos
diploma birtokosa azonnal rátalált
élete egyik nagy szenvedélyére, a
vidéki hangversenyrendezésre. Ezt
idõvel másik kettõvel, a fiatal tehetségek útjának egyengetésével,
illetve a magyar zenei élet beható
szociológiai vizsgálatával, könyvek írásával egészítette ki. Munkájáért nagyon sok szeretetet és elsöprõ szakmai megbecsülést, néhány elkésett hivatalos elismerést,
és pimasz percemberkéktõl jó néhány mély ütést kapott. Nem hajolt
el elõlük, általában sohasem hajlott, csak eldõlt egyszer. Az emléktáblát és az azon található dombormûvet az alkotó, Gerõ Katalin
szobrász és Malina János leplezte
le. A Jézus Szíve Templomban rendezett emlékkoncerten közremûködött Horváth Anikó csembalón, Kelemen Barnabás hegedûn, Kokas
Katalin hegedûn, brácsán és Kokas
Dóra csellón. A koncert elõtt Földes Imre, a budapesti Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem tanára tartott megemlékezõ beszédet. A koncertet a Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú Egyesület és
a Magyar Haydn Társaság rendezte.
Bakonyi Erzsébet

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közmûvelõdési Közhasznú Társaság
8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. Tel./fax: 516-796
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Pénzre van szüksége?
100.000 – 500.000 Ft-os hitelkeret
Szeretne OLCSÓBBAN tankolni, vásárolni? Szeretné akár
51 NAPIG KAMATMENTESEN KÖLTENI A BANK PÉNZÉT?
Hívjon, vagy sms-ben küldje el telefonszámát és visszahívom.

Tel.: 30/858-9760
Alapfeltételek: 21-65 éves életkor, magyarországi lakó- és munkahely,
minimum 60.000 Ft-os nettó jövedelem.
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Kanizsa – Hang-kkép

2007. május 31.

Szabó Sándor:
Magasra tettük a mércét

Fotó: Czene Csaba

22.qxd

A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház adott otthont a hatodik
Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivál nagykanizsai koncertjének. Szabó Sándor gitármûvész,
aki kezdeményezõje és szervezõje volt a nagy sikerû koncertnek, különös érzékkel választot-

ta ki a nemzetközi palettáról az
elõadókat. Többféle hangzásvilág színesítette az estét, Dylan
Fowler zenéjében a kelta muzsika õsi dallamvilágát keltette
életre, Dean Magraw amerikai
gitáros szuggesztív elõadásban
ötvözte a hazájában honos népzenei kultúrát a jazz és a rockzenével Peter Finger német muzsikus pedig már második alkalommal volt vendégmûvésze a fesztiválnak. Elõadásában a klasszikus zene és a modern akusztikus
gitározás stíluselemei alkottak
színes egységet. A hazai muzsikusról a koncert folyamán hamar
kiderült, hogy otthonosan mozog
vendégei zenevilágában, sõt a
keleti zene stílusjegyeivel képes

Látszó terek
Lengyel Zsüliett kiállítása a Hyány
Galériában és a Medgyaszay Házban

Látszó terek címmel Lengyel
Zsüliett képzõmûvész kiállítása
látható május 18-tól június 7-ig
városunkban. A Batthyány Gimnázium és a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ közös rendezvényén a megjelent vendégeket és az intézmény tanulóit elsõként Dénes Sándor igazgató köszöntötte a Hyány Galériában. A
fonyódi Mátyás Király Gimnázium mûvésztanárának, a Batthyány Gimnázium egykori tanulójának kiállítását Bántó Zsuzsanna, a
fonyódi gimnázium igazgatónõje
nyitotta meg. Mint azt elmondta,

izgalmas és különleges képi világot hozott el Nagykanizsára Lengyel Zsüliett. Az itt kiállított
nagyméretû képeiben közös vonás, hogy hiányzik a megérkezés.
A többalakos képein is a magányérzést erõsíti fel, az egymáshoz
utat nem találó alakok megfestésével. Stamler Lajos tanár a megnyitóhoz kapcsolódva a szimbólumteremtésen kívül a képek játékosságát emelte ki. A kettõs kiállítás a Medgyaszay Házban folytatódott Lengyel Zsüliett grafikai
munkáinak bemutatásával.
Bakonyi Erzsébet

színesíteni azt. A kitûnõ hangulatú koncert szünetében a sokhúros és a bariton gitárok mesterével, a gitárfesztivál szellemi kezdeményezõjével, Szabó Sándorral beszélgettünk.
– Hatodik alkalommal kerül
megrendezésre a fesztivál. Honnan származott a fesztivál megszervezésének ötlete?
– A kilencvenes évek közepén
Peter Finger hívott meg Németországba egy hasonló rendezvénysorozatra. Nagy hatással
volt rám ez a turné, láttam az
emberek hihetetlen érdeklõdését.
Akkor felismertem, hogy a közönség, ha egygitáros elõadói
est van, ha ismeri és szereti az
elõadót, elmegy ugyan a koncertre, de nagyobb az érdeklõdés, ha két, három, esetleg több
elõadót láthat egy elõadás keretein belül. Ezt követõen várnom
kellett még három-négy évet,
míg itthon megérett a helyzet arra, hogy egy hasonló fesztivált
meg tudjunk rendezni. Akkor
alakítottunk néhány gitárzenét
kedvelõ barátommal egy civilszervezetet, melynek keretein belül képesek lehetünk fesztiválok
lebonyolítására. Így kezdõdött,
így indultunk immár hat évvel
ezelõtt.
– Milyen szempontok szerint
hívja meg az elõadó mûvészeket?
– Ha azt vesszük, milyen volt
a gitár és a gitárzene ismertsége
Magyarországon 2002-ben, amikor mi elkezdtük a fesztivál szervezését, akkor lesújtó a helyzet.
Ha arra kértük az embereket,
hogy nevezzenek meg egy magyar gitárost, akkor azt felelték,
hogy Zorán, jobb esetben mondtak még néhány nevet. Nos, ezen
mindenképpen változtatni kellett. Kezdetben nehéz volt, mert
még a média sem támogatott
minket, mivel akkoriban szinte
kizárólagosan a flamenco kellett, azt is játszották mindenhol.
Az emberekkel elhitették, hogy
ez az egyedüli igazi gitárzene,
más nem is létezik. Pedig az
akusztikus gitárzene ma egy
rendkívül gazdag és színes világ,
ami 2002-ig szinte ismeretlen
volt Magyarországon. Mi elhatároztuk, hogy a maga teljessé-

gében mutatjuk be, ismertetjük
meg ezt a zenei világot. Nem
hívtunk flamenco gitárost, olyanokat, akiket a média fókuszba
helyezett. Olyanokat hívunk,
akik a színességét és a testi valóját jelenítik meg az akusztikus
mûfajnak. Tehát a flamenco gitározás csak az egyik perifériája
a mûfajnak. Mi rendezvénysorozatunkkal az egyensúlyt szeretnénk a helyére billenteni. Ez
volna az egyik szempont. A másik praktikus szempont pedig az,
ha valakit meghívunk vendégmûvésznek, azon mindenképpen
érezhetõ legyen, hogy honnan
jött. Nagyon fontos, hogy eredeti, egyéni legyen és persze a mûvészi színvonal. Még akkor is,
ha valaki szórakoztatóan, látványosan játszik. Ez azért is fontos, mert úgy érezzük elég magasra tettük a mércét. Talán
ezért is a legmagasabb mûvészi
szintû fesztiválok közt tartanak
számon minket.
– Egy akusztikus gitáros az
ilyen és ehhez hasonló fesztiváloktól eltekintve mennyire foglalkoztatott az év többi napján?
– A fesztivál szervezése hihetetlenül nagy munka. Már minden évben, szeptemberben elkezdem a szervezést, ugyanis le
kell kötnöm a mûvészeket. Õk
már ilyenkor tudják, hogy jövõ
májusban, júniusban hol fognak
játszani. A zenészek lekötése
után a helyszínekkel kell egyeztetnem. Többnyire azokkal, ahol
korábban, az elõzõ években volt
fesztivál, mert ott már hagyománya, törzsközönsége van
ezeknek a koncerteknek. A szervezés nagyon leköt, annyira,
hogy egy hónappal a fesztivál
elõtt még gyakorolni sincs elég
idõm.
– Egy ilyen fesztiválon, ahol
ennyi neves, világhírû zenész
szerepel együtt, nem készül hangfelvétel?
– Nincs ilyen tervünk. Lemezek
egyébként is jó esetben csak a
koncerteken fogynak, a lemezboltokban alig. Igaz, volt már kezdeményezés, felvetés lemezkészítésre, de nem valósítottuk meg. Esetleg arról lehet szó a jövõben,
amikor a koncerteken finálét játszunk, tehát valamennyien a színpadon vagyunk, s azt évrõl, évre
rögzítjük. Ebbõl lehetne egy lemez, ezt elképzelhetõnek tartom.
Czene Csaba

Kanizsa – Városháza

2007. május 31.
Zalakaros Város jegyzõje
8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. Tel.: 93/340-100, fax: 93/340-531
Mûszaki osztály, tel.: 93/540-091
E-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu
Zalakaros Város Jegyzõje értesíti a hatásterületeken lévõ ingatlanok tulajdonosait, hogy a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon a Via
Kanizsa Városüzemeltetési Kht., mint kérelmezõ hivatalom 2007. árilis 26án kelt határozatában a 3-342-4/2007. számon forgalomszabályozó közterületi sorompóra építési engedélyt kapott.
Az ügy tárgya: a Via Kanizsa Városüzemeltetési Kht. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon forgalomszabályozó közterületi sorompó építési engedélyérõl értesítés.
Az eljárás lefolytatására Zalakaros Város Jegyzõjét jelölte ki a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a
603/2007/H. számú végzésével.
A tervezett létesítmény, tevékenység: A tervezett sorompó az Erzsébet tér
nyugati oldalának déli részének lehatárolása, a volt parkoló és a Külkereskedelmi Bank bejárata déli határára kerül elhelyezésre, ezáltal csak a Polgármesteri Hivatal, Ügyészség és Bíróság intézményeit tartalmazó épület megközelítését biztosító út-parkolószakasz használatát korlátozza, azok mûködési
ideje alatt. Az elhelyezésre kerülõ sorompó Nice Wil4 tipusú, 4 m-es karral.
A hatásterület vélelmezhetõ határai: Magyar u., Király u., Báthory u. a
mellékelt térkép szerint:
Tájékoztatás az érintettek részére: Az ügy iratai és a tervdokumentációk

megtekinthetõk Zalakaros Város Polgármesteri hivatalának mûszaki osztályán a
003. számú irodában ügyfélfogadási idõben csütörtök kivételével minden munkanapon délelõtt 8.00-12.00 óráig, hétfõn és szerdán délután 12.30- 14.00 óra között.
Felvilágosítás kérhetõ telefonon Józsa Attila ügyintézõtõl hétfõtõl csütörtökig 8.0016.30 óra között, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 93/540-091 telefonszámon.
Az építési engedély határozat ellen a hatásterületen lévõ ingatlan tulajdonosok
a kifüggesztés napját követõ 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala megyei Kirendeltségéhez címzett, de hatóságomnál benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhetnek.
Zalakaros, 2007. április 26.
A jegyzõ megbízásából: Czeglédy András, mûszaki osztályvezetõ
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyárgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõjének
fogadóórája június 4-én elmarad.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2007. június 6-án, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és
Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Jegyzõi pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet jegyzõi
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés határozatlan idõre szól, a
munkakört teljes munkaidõben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása a Ktv. szerint történik. A munkakör a Közgyûlés döntését
követõen azonnal betölthetõ.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a
személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat igazolását, a pályázó
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi
Közlönyben való közzétételtõl számított 31. nap 16.00 óra. A beérkezett
érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyûlés elé.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidõ lejártát követõ elsõ
közgyûlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701
vagy 500-705-es telefonszámon.

Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
Hrsz. / Megnevezés
Kikiáltási ár
Hónap/nap
Idõpont
961.
Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar
11.300.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
08:30
964.
Arany János u. 7. volt óvoda
21.300.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
09:30
131/2.
Magyar u. 18. beépítetlen terület
19.692.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
10:00
4372/1.
Alkotmány u. 160. szociális otthon
51.800.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
10:30
4277/1.
Palini beépítetlen terület
25.809.000 + áfa
06.06
07.04
08.01
11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévõ alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés
Kikiáltási ár
Hónap/nap
Idõpont
984.
Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1.
Erzsébet tér 12.
173.000.000 + áfa
06.13
07.04
07.25
09.00
987.
Erzsébet tér 13.
988/1.
Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendõ ingatlanok: mûemléki környezetben találhatók, a vevõ köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevõ köteles az adásvélteli szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevõ köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
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Kanizsa – Szoborünnep

A Czupi Kiadó gondozásában
az ünnepi könyvhétre jelent
meg Mészáros József Nagy-Magyarország-Emlékmûrõl szóló
dokumentumkötete. A szoborbizottság egykori elnökével a
szobor mai üzenetérõl beszélgettünk.

oldalain. Meg kell jegyeznem
azonban, hogy én már korábban
ki akartam adni ezt a könyvet, de
a nyomdai költségek miatt ezt
nem tudtam megtenni. Vártam a
lehetõséget, hogy támogatást kapok az önkormányzattól, pályáztam is, de a korábbi ciklusokban

2007. május 31.
zatásomnak köszönhetõen keresztülvihettem a saját verziómat, ami
– mint utóbb kiderült – helyesnek
bizonyult. Rögtön az elsõ, pár
négyzetméternyi terület felásása
után rábukkantunk a szoborra. A
feltárási és visszaállítási munkálatok során az önkormányzat ré-

Nem visszakövetelünk, csak
emlékezni akarunk
– 1998. óta gyûjtöttem az
anyagokat, így kilenc éves kutatómunka eredménye, ami ebben a
könyvben megjelent. Sajnos, a
megyei levéltárban semmilyen
dokumentumot nem találtam, ami
elõbbre vitte volna a munkámat.
A Thúry György Múzeumban pedig szintén csak néhány iratot leltem fel a szoborral kapcsolatban.
Nem mondhatom tehát, hogy bõséges információanyag állt a rendelkezésemre. Így hát inkább a
korabeli sajtóra támaszkodtam, a
Zalában és a Zalai Közlönyben
találtam olyan írásokat, amelyek
a Nagy-Magyarország-Emlékmûvel kapcsolatosak. Legalább hetven mikrofilmet átnéztem, s bizony elõfordult, hogy a hatodik,
illetve a hetedik oldalon volt csak
egy-egy eldugott cikk. Nagy munka volt ez, de nagyon sokat köszönhetek a Halis István Városi
Könyvtár munkatársainak, különösen Varga Máriának, aki mindig szívesen segített.
– A helyi kútfõk mellett, más
forrásokat is használt.
– A Pesti Hírlaptól is kaptam
kép-, illetve hanganyagot, s úgy
gondolom, ami fellelhetõ a témában, azt felkutattam. Bízvást állíthatom tehát, hogy egy hiteles
kortörténet bontakozik ki a kötet

nyilvánvaló okok miatt nem nyújtottak segítséget, bár más jellegû
tanulmányom megjelenhetett a
harmadik Kanizsa Antológiában.
Most, a váltás után ítéltek oda
százhúszezer forintot a célra,
amit ezúton is köszönök. Természetesen, ehhez még jócskán kellett hozzátennem forrásokat, de
az említett összeg így is nagy segítség volt. Barátommal, Czupi
Gyulával, a Czupi Kiadó tulajdonosával elhatároztuk, hogy egy
nagyon tiszta munkát teszünk le
az asztalra, ami egészen más lesz,
mint az elsõ, és az azt követõ kiadások voltak, hiszen az elsõ kiadásra azért volt szükség, hogy
bizonyítsam a szobor létezését,
egyáltalán igazoljam a létjogosultságát. Gyermekként láttam az
emlékmûvet, az emlékmû ledöntését, tehát azt is tudtam, hol kell
keresni, a Milleniumi Kormánybiztosi Hivatal pedig szerette volna az emlékmû tárgyi meglétének
igazolását. Amúgy mély hallgatás
övezte a szobor ledöntésének idejét és körülményeit. Természetesen, mindenki másképp emlékezett arra, hogy az Eötvös tér melyik részén lehetett az emlékmû,
de mint ahogy már említettem, én
pontosan emlékeztem rá, s akkori, szoborbizottsági elnöki megbí-

A Trianoni Békediktátum 87. évfordulójára emlékezve
a Halis István Városi Könyvtárban
(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)
a két világháború közötti idõszakban
e témában megjelent dokumentumokból
(könyvekbõl, térképekbõl, képeslapokból, emléktárgyakból)

kiállítás nyílt
A bemutatásra kerülõ emlékanyag Pócza Attila
nagykanizsai és Duics Pál csurgói magángyûjteményébõl
került összeállításra.
A kiállítás a megnyitástól június 8-ig,
könyvtári napokon megtekinthetõ.

A kiállítás a trianoni megemlékezés napján, június 3-án
vasárnap 9.00-tõl 13.00 óráig megtekinthetõ

szérõl egyébként Gáspár Andrással, a Via Kanizsa ügyvezetõjével
tartottam a kapcsolatot. Meg kell,
hogy mondjam, ez nagyon korrekt
kapcsolat volt. Külön említést érdemel Tõke Lajos barátom, akinek munkáját, segítségét most feltétlen szeretném megköszönni.
– A könyvet Schless István emlékének ajánlotta. Elegendõ az átlag kanizsai polgár tudása Schless Istvánról?
– Schless István a város nagy
formátumú szülötte volt. Számos
találmánnyal rendelkezett, gyakran publikált a helyi lapokban is.
Óriási emberi nagyságra vall,
hogy huszonötezer pengõt ajánlott fel a Nagy-MagyarországEmlékmû elkészítéséhez. Hogy
érzékeltessük Schless István emberi nagyságát, érdemes a kanizsai szoborral párhuzamba állítani az Aradon, a vértanúk emlékére állított emlékmûvet, amelyre
adományokból huszonhárom év
alatt (!) gyûlt össze a pénz. Én
úgy gondolom, hogy a legkevesebb, amivel tartozunk Schless
Istvánnak, az, hogy az õ emlékének ajánljuk e helytörténeti könyvet; amelyben szeretném felvillantani annak az idõszaknak az
örömét, bánatát, s igyekszem bemutatni, hogy a kanizsaiak hogyan élték meg Trianon következményeit. Tulajdonképpen ez egy
kortörténeti alkotás is. Azt, ahogy
határszéli várossá váltunk, s elveszett majdnem mindenünk, ami
megélhetést biztosított a város lakóinak. Például az építõipar teljesen leépült, nem ment tovább az
expressz Trieszt felé, a tehervonatok Zágráb és Belgrád felé. A
szegénység eluralta a várost. A
polgároknak még arra sem volt
pénzük, hogy beüljenek valahova
egy kávéra. A vendéglátóipar is
tönkrement. A férfiak a családokat nem tudták eltartani, s úgy érzem, ahhoz, hogy az akkori köz-

gondolkodást megértsük, meg
kell ismerni a széles társadalom
körülményeit, azt a morális-gazdasági válságot, amit akkor elõdeink itt, Nagykanizsán átéltek. A
munkanélküliség teljesen tönkretette a családokat, egyszerûen
már nem tudtak mit a zálogházba
adni. Volt rá példa, hogy a házassági aranygyûrût adták be, amit
aztán már nem tudtak kiváltani.
Nem szabad tehát azon csodálkozni, hogy felvállalták azt az
eszmerendszert, ami miatt ma negatív megítélés alá helyezik az
egész történelmi korszakot. Az
emberek élni akartak.
– Amit mond, enged némi
áthallást napjaink állapotára
vonatkozóan.
– Sajnos, a könyvben leírtak
most is idõszerûek, nehéz helyzetben van a város, az ország,
nagyon sok vért vesztettünk, s ez
politikától független. Nagyon
nagy terhet cipel a lakosság, s én
úgy gondolom, nehezen fogja ezt
kibírni. Azonban mégis azt írom
az utószóban, hogy „Talán a legfontosabb üzenete az emlékmûnek az utókor számára mégis az,
hogy bármikor, bármilyen nagy
vérveszteség érte az országot, a
nemzetet, mindig talpra tudott
állni.” Én remélem, hogy most is
így történik majd, s a józan ész
rábírja a kormányt is, hogy enyhítsen a népre nehezedõ nyomáson.
– Akadnak, akik csak irredenta
emlékmûként emlegetik a szobrot.
– A fogalmakat kellene tisztázni
a fejekben. Az irredentizmus azt
jelenti, hogy a hajdani magyar
lakta területeket, amelyeket Trianon után elszakítottak, természetes módon szeretnénk újra egyben
látni. A revizionizmus azonban
ezért tenni is hajlandó, akár fegyveres úton is. Szerintem az irredentizmus nem bûn, óriási hibát
követ el, aki összemossa a kettõt.
Szerintem teljesen normális dolog, ha valakinek szétszakítják a
családját, s nem hajlandó felejteni. Azonban napjainkra az irredentizmus elveszítette a jelentõségét, hiszen ma már józan gondolkodású ember nem reménykedik a
régi területeink visszacsatolásában. Más a kor, amelyben élünk, s
ilyen értelemben az együvé tartozás lehetõségét ma az Európai
Unió hordozza. Úgy vélem egyébként, az elsõ világháborút követõ
idõszakról, az ország megcsonkításáról meglehetõsen gyér infor-
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„Egy nemzetnek a zseniálisan gondolkodó fiai
biztosítják népük örök életét.”
Schless István

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit
a trianoni diktátum 87. évfordulója alkalmából
szervezett megemlékezõ ünepségünkre

2007. június 3-án, vasárnap 14 órára
a Nagy-Magyarország-emlékmûhöz
Nagykanizsára, az Eötvös térre
A rendezvény házigazdái:
Nagy-Magyarország-emlékmû Szoborbizottsága: Fliszár Károly,
Pócza Attila, Rajnai Miklós, Rózsás János, Szemenyey-Nagy
Tibor, Törõcsik Pál, Mészáros József (1999-2001)

Program
A nagykanizsai huszárok bevonulása
Fotó: Horváth Attila

22.qxd

Mészáros József: Szerettünk volna egy nagyon tisztességes
munkát letenni az asztalra

mációhoz jutnak a mai fiatalok a
tankönyvekbõl. A könyvem megírásával egyébként az is volt a célom, hogy egy olyan munkát tegyek le az asztalra, amely politikától mentes, politikai oldalaktól
független, csupán a tényekre hagyatkozik, tehát, mint ahogy már
mondtam, egy dokumentumkötet,
egy helytörténet, egy kortörténet.
Úgy érzem, a szándék sikerült, így
e tanulmányt nyugodtan bevihetik
a pedagógusok az órákra akár általános, akár középiskolában.
– Beszéljünk egy kicsit másról.
Ön annak idején viharos körülmények között hagyta el a NagyMagyarország Emlékmû újraállítását irányító Szoborbizottságot.
– Kényszerû lépés volt az,
ugyanis amikor elkezdtük gyûjteni az adományokat a munkálatokra, valaki még egy számlát nyitott
Budapesten. Így két számlára érkezett a pénz, de ez szabálytalan
volt, s hiába kértem, hogy aki a
fõvárosit megnyitotta, szüntesse
azt meg, nem tette. Ilyen körülmények között nem akartam tovább
vállalni azt a folyamatot, ami bizonyos pontjaiban kételyeket ébresztett a jóérzésû emberekben a
kezdeményezés tisztaságát illetõen. Terveim szerint egy késõbbi
kötetben kívánom feltárni az akkori történéseket.

– Hogy látja, ma már a sajátjukénak érzik az emlékmûvet a kanizsaiak?
– Ezt nem lehet így megítélni,
azt hiszem, politikai szimpátiától
függ, hogy valaki elfogadja-e ezt
az emlékmûvet s az általa közvetített eszmeiséget, vagy sem. Lebontani azonban már gondolatban sem lehet, ökumenikus módon fel lett szentelve, s annak
örülnék, ha az emlékmû elkezdené élni a maga önálló életét.
Most, hogy hamarosan díszkivilágítás kerül a szobor köré, talán megnõ az esély erre, de én
annak a lehetõségét is felvetem,
hogy a magyarság nagy történelmi tragédiái, Muhi, Mohács, Trianon idõpontjához kapcsolódóan
akár még szabadtéri szentmisékre is sor kerülhetne az emlékmûnél. Annak viszont nagyon örülök, hogy a turisták is felfedezték
maguknak a szobrot, s a Nagykanizsáról szóló turisztikai kiadványokba is bekerült. Én úgy
gondolom, hogy ma már senki
érzelmeit nem bántja, amit az is
bizonyít, hogy csehek, szlovákok
is fotóztatják magukat itt. Õk is
tudják, hogy mi már nem követelünk vissza területeket, csak emlékezni akarunk.
Horváth Attila
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