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Filléres emlékeink
A kiválasztott újság pontosan negyvenhét fo
rint húsz fillérbe került. M íg a zsebeim legm é
lyén a „húszasért” kutatgattam, az árus m eg
szólalt:,, Az aprót elhagyhatja ám, kinek kell az 
már? Tudja, a filléreket még a verebek sem  
szedik fel...” Lehet, hogy igazat mondott? V a
jon  meddig használjuk még a filléreket?

Késik a világvége...

Zenehenger Nagykanizsán

A zongoránál Szabados György.
(Szakony Attila felvétele)

Tény, hogy gyakran szúrós 
szemmel néznek ránk a pénz
tárosok, ha összegyűlt fillé
reinket megpróbáljuk rájuk sóz
ni. S valljuk be férfiasán, mi sem 
repdesünk az örömtől, mikor a 
boltban a markunkba nyomnak 
egy kilónyi aprópénzt. Amit pe
dig az érvényben lévő rendelet 
alapján minden zokszó nélkül el 
kell fogadniuk és el kell fogad
nunk...

—  A filléreknek még van he
lye a magyar árrendszerben, 
ezek a Magyar Köztársaság hi
vatalos fizetési eszközei —  így 
Verzár Péter, a Magyar Nemze
ti Bank főosztályvezetője — , 
bár az értékük szinte elhanya
golható. Tapasztalataim szerint 
otthon a legtöbben kidobják a 
pénztárcájukból az „aprót”. Ma 
azonban még inflációs hatása 
lenne annak, ha a fillérek hirte
len eltűnnének, az árakat 
ugyanis biztosan felfelé kerekí
tenék... Érdekességképpen meg
jegyzem, hogy az ötfillérest és a 
lyukas kétfillérest— bár évtize
dek óta nem használtuk— hiva
talosan csak 1993 végén vontuk 
ki a forgalomból. Véleményem 
szerint—  ha az infláció a jelen
legi ütemét tartja— a filléreknél 
csak két-három év múlva kez
dődhet el ez a folyamat, akkor 
jön el ugyanis az az idő, amikor

teljesen elértéktelenednek. Az 
értékvesztést már mindenki érzi, 
ez számunkra is nyilvánvaló, 
ezért a pénzverő1992 óta egyál
talán nem gyártott váltópénzt. 
Fillérekből jelenleg csupán 
annyi van, amennyi közkézen fo 
rog.

—  Azaz...
—  Napjainkban 854 millió 

darab tízfilléres (8,5 millió fo 
rint), 890 millió darab húszfillé
res, (közel 18 millió forint) és 
291 millió ötvenfilléres (nem ke
vesebb, mint 1405 millió forint) 
van forgalomban. Ha összeszá
moljuk, kiderül, hogy ez nem is 
olyan kis összeg, összesen mint
egy 167 millió forint.

— A készletek fogynak, a fil
lérek közül sok elveszik, esetleg 
érmegyűjteménybe kerül...

—  Ennek ellenére nagy költ
ség lenne és nem is érdemes 
újakat veretni. Ráadásul a 
jegybank— bár azt tudjuk, hogy 
mennyi van forgalomban— nem 
is követi nyomon a váltópénzek 
sorsát; érmegyűjteménybe 
vagy akár nyakláncra is kerül
hetnek. Ezek az alumínium ér
mék meglehetősen tartósak, 
akár tizenöt-húsz évet is kibír
nának. Ennyi ideje azonban 
vélhetően már nincs a fillérek
nek...

— sámel —

A krónikás tapasztalatai sze
rint az első két világvégi zenei 
napon a kanizsai tizenévesek és 
a húszon túliak nagyobb érdek
lődést tanúsítottak az alterna
tív, a rock és a bluesmuzsika 
iránt, de azért jó  néhányon vol
tak kíváncsiak a művészfilmek
re (Wim Wenders, Tarkovszkij, 
Vincent Ward és Jancsó Miklós 
alkotásaira), valamint a Hely
őrségi Klub Színitanodájának 
előadására is. A különböző 
helyszíneken végül is beindult a 
változatos zenehenger, bár né
hány világvégi koncert a jelzett 
időpontoknál jóval később kez
dődött.

Kedden koraeste a HEK Szí
nitanoda nagy sikerrel mutatta 
be a Hely Pinceklubban Franz 
Wedekind: A tavasz ébredése 
című darabját, melyet Merő Bé
la állított színpadra. A Kodály 
Zoltán Művelődési Házban 
mintegy másfél százan hallgat
ták este háromnegyed kilenckor 
a Palermo Boogie Gang lüktető 
blues, boogie és zydeco muzsi
káját.

— Szeptember közepén jelent 
meg a legújabb CD-nk Bottle up 
and go! (Fogd az üveget és gye
rünk!) címmel —  így Podlovics 
Péter, a zenekar menedzsere. — 
A kanizsai koncerten saját szer
zeményeket és sztenderd feldol
gozásokat játszunk. A zydeco ér
dekessége, hogy a louisiana-i 
francia bevándorlók népzenéjé
nek és a blues-nak a keveredésé
ből jött létre, jellegzetes hang
szerei a tangóharmonika és a 
ritmushangszerként használt 
washboard, vagy mosódeszka.

Amikor délután elindultunk, azt 
hittük, hogy Nagykanizsa a vi
lág végén van, de ez a rendez
vénysorozat azt bizonyítja, hogy 
akár a világ közepe is lehetne. 
Ha ilyen kulturális fesztiválok 
létrejöhetnek és az emberek ve
vők az ilyesmire, valahol azt je 
lenti, hogy nincs vége a világnak 
és mi blues-zenészek azon le
szünk, hogy ne is legyen.

A placcon néhány srác indi
ántáncot járt a „dögös” afro
amerikai és karibi ritmusú mu
zsikára, mi pedig gyors közvéle
mény-kutatást tartottunk a te
remben.

—  Örülök, hogy végre Kani

zsán is van egy ilyen hosszabb 
lélegzetű zenei fesztivál —  így 
Mandl Ágnes. —  Bőséges a 
programkínálat, csak néha van 
némi időbeli csúszás a filmek és 
az előadások között.

—  Jó kezdeményezésnek tar
tom a Világvégi Zenei Napokat
—  mondta Horváth Zoltán, aki 
nélkül nincs koncert Kanizsán.
— Tetszettek a Vágtázó Halott
kémek és kellemes meglepetés 
volt számomra a kanizsai Fiat 
Rock. Kicsit sűrű a program, két 
hétre is el lehetett volna nyújtani.

A  Hevesi Sándor Művelődési 
Központban a jazzkedvelőknek 
Szabados Tamás (zongora) és a

MAKUZ (Magyar Királyi Ud
vari Zenekar) először rögtönzött 
szabadzenét játszott, azután 
Szabados legújabb szerzemé
nyét, végül a regölést szólaltat
ták meg a free jazz művészei.

A csütörtöki kínálatból ki
emelkedik a budapesti ARVI- 
SURA Színház előadása 19 óra
kor a HSMK-ban. A társulat 
Bornemissza Péter: Magyar
Electra-ját mutatja be. 20 órakor 
a Hely Klubban a Másfél-zene
kar „Kínai nátha” quadrofon 
(teljes térhatású) koncertjére ke
rül sor, míg a zeneiskolában hat
kor kezdődik a növendékhang
verseny. Gelencsér Gábor

A polgárm ester kiskeresztje
A kultúra és a közigazgatás szolgálatában Hévízen

Október 23-a alkalmából állami kitüntetés
ben részesült dr. Kiss Lajos, Hévíz polgármes-_ *
tere: a M agyar Köztársasági Érdem rend Kis- 
keresztjét vehette át Göncz Árpádtól, a M a
gyar Köztársaság elnökétől. A rangos kitünte
tés közel négy évtizedes közgazdászi, jogászi és 
kulturális közszolgálatának elismerése.

Hogy rend legyen a búcsún
„Egyhangú  ’  ülés Zalaszentgróton

—  Az elmúlt napokban több
ször végiggondoltam ezeket az 
éveket. Október 23-a személyes 
sorsom alakulása szempontjá
ból is emlékezetes. Éppen 1956- 
ban, ezen a történelmi napon 
léptem a közművelődési pályára 
Csurgón. Az ottani művelődési 
ráz művészeti előadójaként, há

rom év múlva revizori munka
körbe kerültem, s ekkor kezd
tem meg a jogi tanulmányaimat. 
Később néhány esztendőn át 
Pakson, a járási tanácsnál, majd 
az ottani áfésznél dolgoztam 
jogtanácsosként. Több mint 
húsz éve annak, hogy a Keszthe
lyi Városi Tanács egy pályázatát

elnyertem, s azt követően letele
pedtem Hévízen. Időközben 
több gazdálkodó szervezetnél 
folytattam jogtanácsosi gyakor
latot, s polgármesterré választá
som a Hévíz közéletébe való 
visszatérést jelentett, hiszen ko
rábban vb-titkára is voltam a te
lepülésnek.

— A kitüntetés mennyire oko
zott meglepetést?

— Nagy meghatottsággal töl
tött el az átadásról szóló értesí
tés. A képviselő-testület kezde
ményezte a felterjesztést, ám ki
sebb fokozatra számítottam. 
Nehéz szavakkal kifejezni 
mindazt, ami egy ilyen elisme
rés átadásakor az embert átjár
ja... Felemelő érzés volt a Parla
ment kupolatermében hallani 

azt a rangos 
névsort, 
amelybe ez
úttal én is be
lekerültem: 
írók, mű
vészek, az 
'56-os forra
dalom sze
replői közé. 
Külön öröm 
számomra, 
hogy a kitün
tetést októ
ber 23-án, a 
forradalom, s 

Magyar 
Köztársaság 
kikiáltásá
nak szent 
napján ve
hettem át —  
az első sza
bad választás

ciklusának végén, Hévíz fürdő 
bicentenáriumának évében.

—  Korábban milyen elisme
résekben részesült?

—  A mezőgazdaság kiváló 
dolgozója volt a legmagasabb. 
Hullottak a környezetemben az 
állami kitüntetések, ám annak 
idején engem nem találtak el... 
Nem panaszképpen mondom, 
mert a munkámat azért megbe
csülték akkor is. Például ezelőtt 
18 évvel Veszprém megyében 
—  Hévíz akkor még oda tarto
zott —  én voltam a legjobban fi
zetett vb-titkár, párton kívüli
ként.

— A munkájából mit említene 
a kitüntetés kapcsán?

—  A képviselő-testület a kul
túráért kifejtett tevékenysége
met emelte ki. Én úgy érzem, az 
elismerés közel negyvenéves 
munkámra tett koronát. Szól ez 
a kitüntetés Hévíz önkormány
zatának, a 18 évvel ezelőtti tes
tületnek, melynek tagjai akkor 
két éven át ugyancsak velem 
együtt szolgálták ezt a várost. 
De válasznak tartom az egyes 
kisebb csoportosulások mindent 
tagadó álláspontjára is, amiből 
sosem születtek konstruktív ja
vaslatok. Sok mindennek vol
tam a kezdeményezője. Nem 
minden járt sikerrel, de hát csu
pán jogot végeztem és nem „jós
daképzőt”. Voltak fáradt pilla
nataim, amikor a visszavonulást 
fontolgattam. Ám az elismerés 
mindig lendületet ad. Szeretném 
tehát folytatni mindazt, ami a 
városban a közreműködésem
mel elkezdődött.

— horányi —

Egy kivételével az összes 
határozati javaslatot egyhan
gúlag fogadta el a zalaszent- 
gróti képviselő-testület azon a 
rendkívüli nyilvános ülésen, 
melyet kedden este tartottak a 
Városi Művelődési Központ 
klubtermében.

Elsőként az 1994. évi költ
ségvetésről, valamint a piacok 
és a vásárok rendjéről szóló ön- 
kormányzati rendeletet módosí
tották a képviselők. Mint az az 
indoklásban elhangzott, ez 
utóbbi főleg a közelgő búcsú 
miatt vált szükségessé, az el
múlt években ugyanis komoly 
gondokat okoztak a mutatvá
nyosok. Már a rendezvény előtt 
hetekkel a helyszínre érkeztek. 
A testület úgy döntött: a mutat
ványosok ezentúl csak a búcsú 
napját megelőző pénteken reg
gel hét órától foglalhatják el he
lyüket.

Az Egészségügyi Központ és

a gimnázium pótelőirányzati 
kérelmének elbírálása után a jö
vő évi középiskolai beiskolázá
sokról szóló előterjesztésről 
szavaztak a képviselők. Eszerint 
az 1995/96-os tanévben a Béri 
Balogh Ádám Gimnáziumban 
két nappali és egy levelező tago
zatos osztály indul, míg a 408. 
számú Ipari Szakmunkásképző 
Intézetben három első osztályt 
indíthatnak.

A továbbiakban a garázs- és 
műhelyhelyiségek bérleti díját 
módosította a testület, mivel az 
érintett vállalkozók ezeket ma
gasnak tartották. Az ötvenszá
zalékos díjcsökkentés után a 
műhelyek négyzetméterenkénti 
bérleti díja 900 forint/év+áfa, a 
garázsoké pedig 800 forint+áfa 
lesz.

A képviselő-testület a 3-as 
számú körzet háziorvosi szolgá
latának vállalkozásba adását is 
engedélyezte. — sml —

A Magyar Iparszövetség (Okisz) társadalmi összefogást sür
get a feketegazdaság visszaszorítására, ezért felhívással fordul 
a munkaadói szervezetekhez, hogy közösen vessenek gátat a fo
lyamatnak. Ezt a szervezet szerdai elnökségi ülése után az 
Okisz képviselője az Érdekegyeztető Tanács ülésén is felveti.

Sümeghy Csaba elnök szerdán újságíróknak elmondta: ideje 
szembeszállni azzal a tévhittel, hogy a feketegazdaság a magyar 
gazdaság átalakulásának, a privatizációnak szükségszerű mellék- 
terméke. A szervezet úgy véli, hogy a feketekereskedelem ellehe
tetleníti a tisztes termelőipart, megakasztja a gazdaság fejlődését, 
végső soron növeli a munkanélküliséget és az inflációt. A nem re
gisztrált jövedelemáramlás éppen a legelesettebbeket sújtja, nehe
zíti a szociális ellátó rendszer működését. Az Okisz határozott in
tézkedésekre kéri a kormányt, azonban hangsúlyozza: a feketegaz
daság ellen nem lehet csupán adminisztratív eszözökkel fellépni.

Sümeghy Csaba tájékoztatást adott arról, hogy az Okisz aktívan 
részt kíván venni a közelgő önkormányzati választásokon. (MTI)


