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2 Napról
AZ SSZDSZ AALTERNATÍVÁT KKÍNÁLNA

Tavaszra dinamikusabbá alakítanák pártju-
kat, a Szabad Demokraták Szövetségét a li-
berálisok. A zalai szervezet a kezdeménye-
zés élére állt – mondta a minap sajtótájékoz-
tatóján Kovács Kálmán, az SZDSZ megyei és
városi szervezetének elnöke. Kovács Kálmán
elmondta: tavaszra nyitott lesz a politikai tér
egy újfajta gondolkodásra. Erre a helyzetre
pedig az SZDSZ-nek is fel kell készülnie,
hogy megmutathassa: van értelmes politika
a nagypártok háborúskodásán túl is. Ehhez
azonban struktúraváltásra van szükség a
pártban, amelyhez ötpontos javaslatot állított
össze a megyei választmány. Röst János, az
Országos Tanács tagja megjegyezte: úgy
gondolja, azokat az elemeket is be kell építe-
ni az új struktúrába, amelyek a többi párt ese-
tében már jól mûködnek. 

A VVÉRADÓKAT KKÖSZÖNTÖTTÉK
Kedden került sor az Ifjúsági és Civil Ház-

ban a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Ve-
zetõsége és a Nagykanizsai Városi Vöröske-
reszt Vezetõsége által szervezett hagyomá-
nyos városi és megyei véradó ünnepségre.
Elsõként Cseresnyés Péter alpolgármester
méltatta a véradók életmentõ munkáját, s kife-
jezte nekik köszönetét. Majd Dr. Dancza Tí-
mea, a Zalaegerszegi Területi Vérellátó vezetõ
fõorvosa mondta el gondolatait, végül dr.
Nemesvári Márta, a Magyar Vöröskereszt alel-
nöke és Tõke Alajos, a megyei szervezet alel-
nöke elismeréseket adott át a többszörös vér-
adóknak és a véradások szervezõinek, s el-
sõként Gerencsér Lászlót köszöntötték, aki
százszoros véradóként az egészségügyi mi-
niszter Pro Vita-díját vehette át. Ugyancsak el-
ismerést kapott Simoncsits Tibor, aki már
több, mint százszor nyújtotta oda a karját.

EMLÉKTÁBLA-AAVATÁS, TTEÁZÁSSAL
A Honvéd Kaszinóban mûködõ Hölgyklub

megalakulása ötödik évfordulóját emléktábla
adományozásával ünnepelte. A Sugár utca
14. számú ház falán elhelyezett márványtáb-
lával az épületben egykor mûködött Nõegy-
letnek kívántak emléket állítani. A Nõegylet
tagjai mûködésük több, mint száz éve alatt
mindenütt ott voltak, ahol segítségre szoruló
embertársakat láttak. A jubileumi rendezvény
„békebeli teázással” folytatódott a Honvéd

Kaszinó tükörtermében, ahol Büki Pálné em-
léklapot adott át  a klub pártoló tagjainak.

JÁTSZÓHÁZ AAZ ÁÁTMENETI OOTTHONBAN
Idén második alkalommal került sor ad-

venti játszóházra a Családok Átmeneti Ottho-
nában. A kis lakókhoz a sánci óvodások is
ellátogattak, s velük együtt díszeket készítet-
tek, mézeskalácsot sütöttek. 

JANUÁRBAN MMEGINT MMEGPRÓBÁLJÁK
Sikertelennek bizonyult a december tizenötö-

dikére összehívott bajcsai településrészi gyûlés,
ugyanis azon a városrész 567 lakójából csupán
tizennégy jelent meg – ennyi azonban nem ele-
gendõ a lakosság részérõl kezdeményezett
részönkormányzat megalakításához, mert a ha-
tározatképességhez huszonkilenc fõre lett vol-
na szükség. Polai József, a terület önkormány-
zati képviselõje elmondta: január tizenkettedi-
kén estére ismét megpróbálják összehívni a te-
lepülésrészi gyûlést, s talán mihamarabb meg-
alakulhat a bajcsai részönkormányzat.

A NNÉVADÓRA EEMLÉKEZTEK

A hagyományoknak megfelelõen névadó-
jára emlékezett a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola. Délelõtt a vi-
lághírû zeneszerzõ Vörösmarty utcai szülõ-
házának falán helyezett el koszorút Baráth
Zoltán, az oktatási intézmény vezetõje, Ba-

logh László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság elnöke, valamint Fentõs
Ferenc, a zeneiskola volt igazgatója. Az em-
léknap folytatásaként este a zeneszerzõ mû-
veibõl összeállított hangversenyre került sor.

A KKÓRHÁZFEJLESZTÉSI TTÖRVÉNYRÕL
Göndör István országgyûlési képviselõ

december 15-én tartott sajtótájékoztatóján
azt mondta: a belpolitikában nem változott
semmi Nagykanizsán, továbbra is hangu-
latkeltõ nyilatkozatokat tesznek a fideszes
politikusok ahelyett, hogy megkísérelnék a
parlamentben elõadni gondjukat, bajukat. A
képviselõ a továbbiakban tájékoztatást
adott a kórházfejlesztési törvényrõl. Mint
mondta: az volt a kormányzat szándéka,
hogy a rendelkezésre álló forrásokból pró-
báljanak egy mainál hatékonyabb, eredmé-
nyesebb egészségügyi ellátórendszert lét-
rehozni, a meglévõ területi különbségeket
megpróbálják fokozatosan kiegyenlíteni a
hátrányos helyzetû kistérségekben is. A tör-
vénnyel négyszintû rendszer alakult ki,
amelyben megváltozik a háziorvosok szere-
pe. Sokkal nagyobb feladatot kapnak, töb-
bet kell foglalkozniuk az emberekkel. A kö-
vetkezõ szint a szakorvosi ellátás, a rende-
lés, továbbá az egynapos sebészeti ellátás,
ez utóbbi a jövõ év tavaszának egyik elsõ
törvénye lesz. A kiemelt, vagy más néven
súlyponti kórházakban nagyon magas szín-
tû ellátást kell biztosítani az odaérkezõ be-
tegek számára. Göndör István azt is megje-
gyezte: egyéni sikerének tartja, hogy a
nagykanizsai kórház bekerült a kiemelt kór-
házak közé.

JANUÁRTÓL TTÖBBET FFIZETÜNK
A közszolgáltatások árainak emelésérõl be-

széltek sajtótájékoztatójukon Horváth István és
Tóth Nándor, a Fidesz önkormányzati képviselõi.   

Horváth István hangsúlyozta: a szocialis-
ta-szabad demokrata kormányzat hibás
gazdasági lépéseinek hatásai, a megszorító
intézkedések elérték városunkat is. Ugyanis
a kényszerhelyzetbe került közszolgáltatók
jelentõs mértékben kénytelenek emelni árai-
kat. Megjegyezte: az elmúlt idõszakban a
város vezetõi és a polgári oldal képviselõi
megkeresték a közszolgáltatók vezetõit,
hogy megpróbálják elérni, az áremelés mér-
téke ne legyen magasabb az inflációnál.
Azonban – mint mondta – meg kellett hajol-
niuk a cégvezetõk által felsorolt, az erõteljes
áremelések indokaként elfogadható érvek,
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vagyis az új adók bevezetése, az energia-
árak drasztikus emelése elõtt. Azt is javasol-
ták az önkormányzatnak, hogy próbálja meg
átvállalni a lakosság terheinek egy részét.
Ezt azonban a 2007-es költségvetés nem
teszi lehetõvé, hiszen csökkenni fog a sze-
mélyi jövedelemadó helyben maradó része
is, így 140 millió forinttal kevesebb marad a
város kasszájában. 

ADVENTI EEST AA MMAGYAR PPLAKÁT HHÁZBAN
Kiállítás és koncert várta az érdeklõdõket a

Magyar Plakát Ház adventi estjén. A szerve-
zõk a historizmus idõszakába, vagyis a XIX.
század vége és a XX. század elejének han-
gulatába repítették el a látogatót, az egykori
polgári karácsonyok korába, amikor ez a
szokás kialakult Magyarországon. A plakátki-
állítást Balogh László, az OKISB elnöke nyi-
totta meg, a mûsorban Tulmann Géza fõis-
kolai hallgató mûködött közre.

JAZZ 
A Plakát Ház emeleti kiállítótermében került

sor a Kanizsa Big Band koncertjére, amelyen
Ducsai Szabolcs trombitás, a Budapest Jazz
Orchestra tagja volt a helyiek vendége.

A TTETÕ IIS RROPOGOTT AA LLÁBUK AALATT
Szepetnekrõl riasztották a nagykanizsai láng-

lovagokat, ugyanis kigyulladt a Királyi Pál ÁMK
tornatermének tetõszerkezete. A tûzoltók nagy
erõkkel vonultak a helyszínre, s Marcaliból és
Lentibõl érkezett kollégáikkal másfél órás meg-
feszített munkával megfékezték a tüzet, aminek
köszönhetõen az épület megmenekült, „csak”
a tetõszerkezet lett a tûz martaléka. Egri Gyula
alezredes, tûzoltóparancsnok, a mentés veze-
tõje érdeklõdésünkre elmondta: kiérkezésük-
kor nagy intenzitással égett a tetõ, s a tûzoltók
munkáját még az is nehezítette, hogy a lángok
gyors terjedését elõsegítette a pala alatt lévõ
bitumenes zsindely is - csak a tûzoltók kiváló
felkészültségének volt köszönhetõ, hogy senkit
nem ért baleset, ugyanis sok helyen már re-
csegett-ropogott a tetõ a lábuk alatt. A kárt kö-
rülbelül húszmillió forintra becsülik. 

KARÁCSONYI NNÉPI JJÁTSZÓHÁZ
Nagy volt a sürgés-forgás szombat délutána

a Képzõmûvészetek Házában. A murakeresz-
túri Talentum Alapfokú Mûvészeti Iskola nép-
táncosainak karácsonyi népszokásokat  felele-
venítõ mûsorával kezdõdött az intézmény Ka-
rácsonyi népi játszóház címû programja. Amint
a néptáncosok elhagyták a színpadot, helyben
sütött friss mézeskalács került az asztalokra, s
Gelencsér Edit segítségével máris díszítésbe
kezdtek a felnõttek és a gyerekek. Ezzel
egyidõben a szomszédos helyiségben gyap-
júból angyalkákat, dióhéjból karácsonyi dísze-
ket készítettek az apukák, anyukák és a gyere-
kek. A programot az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium „Tengertánc” programja támogatta. 

HORVÁT NNYELVÛ SSZENTMISE
Hatodik éve havonta egy alkalommal hor-

vát nyelvû szentmisét celebrál Blazs Horvat
koprovnicai esperes a nagykanizsai Alsóvá-
rosi Templomban. A decemberi misét köve-
tõen a Horvát Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében szûk körben megünnepelték
a horvátok karácsonyát.

POLGÁRI KKÖRÖK 
Marton István polgármester és a nagykani-

zsai polgári köröket képviselõ Miha Tamásné
nyitotta meg a nagycsaládosok számára
szervezett karácsonyi mûsort, melyen a gye-
rekek saját verseiket mondták el és átvették a
felajánlásokból összegyûlt ajándékokat.

A TTÛZOLTÓK ÚÚJ „„KOLLÉGÁJA”
Hétfõn délelõtt helyezték forgalomba a

tûzoltóság új, gyors reagálású mûszaki men-
tõkocsiját. – Egy olyan Nissan Pickup terepjáró-
ról van szó, mely kifejezetten országúti gyorsbe-
avatkozásra alkalmas –  mondta Egri Gyula al-
ezredes, a nagykanizsai tûzoltóság parancsno-
ka. – Gyorsabb, mint a nagyok, kis helyen is le-
het navigálni, és felszereltségi szintje a nagyobb
mûszaki mentõ jármûvekét közelíti meg: ugyan-
azok a vágó-szabadító eszközök találhatóak a
fedélzetén. A forgalom-elterelõ bójákból – me-
lyek esetében eddig hiánnyal küszködtünk –
szintén elegendõ van az autón. Kétfõs személy-
zete kiválóan felkészült, sikeresen felveszi a har-
cot egy kisebb gépkocsi- vagy kamionfülke-
tûzzel  is, hiszen a Nissanon 100 l-es víztartály is
található.

CSENDBEN AA MMEGSZORÍTÁSOK EELLEN

Néma tüntetést szervezett december tizen-
nyolcadikára az Aradi-udvarba a Fidelitas. A
transzparensekkel kivonuló demonstrálók a meg-
szorítások, a jövõ évi költségvetés ellen tiltakoztak. 

KANIZSAI IIRODALMI ÉÉVADZÁRÓ
Nagykanizsa MJV Önkormányzata december

27-én 17 órára a Halis István Városi Könyvtárba
várja az érdeklõdõket kanizsai irodalmi évadzáró
rendezvényére. Az év irodalmi termésébõl a
Radnóti-díjas Horváth István és Ritecz Rita vers-
mondó ad ízelítõt.
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december 16.

december 17.

december 18.

Elõzetes

CSÖKKEN AA FFINANSZÍROZÁS

Cseresnyés Péter alpolgármester levél-
ben fordult Göndör István országgyûlési
képviselõhöz, hogy a segítségét kérje a
települések finanszírozásának szinten tar-
tásához, különös tekintettel a személyi jö-
vedelemadó helyben maradó részére.  

Az alpolgármester azt mondta: a kor-
mány olyan megszorító intézkedéseket ve-
zet be, amelyek megnehezítik az önkor-
mányzatok mûködését. Véleménye szerint
az egyik legnagyobb érvágást a személyi
jövedelemadó helyben maradó részének
tíz százalékról nyolc százalékra csökkenté-
se jelenti, amellyel a kormány közvetett
módon mintegy száznegyven millió forintot
vesz ki az emberek zsebébõl. Cseresnyés
Péter ezért levélben fordult Göndör István-
hoz, a Magyar Szocialista Párt országgyû-
lési képviselõjéhez, hogy a zárószavazá-
son a honatya ne a kormány, hanem a vá-
ros érdekeit képviselje, s szavazzon nem-
mel a javaslatra.

Ezen felül a kórház jövõjével kapcsolat-
ban jelezte: az ágyszám-csökkentéssel
nem tudja majd ellátni megnövekedett fel-
adatait a nagykanizsai kórház. Ezért in-
kább az ágyszámok növelésére lenne
szükség. (-hha-))



4 Közgyûlés

December tizennegyedikén tartotta soros ülé-
sét a város képviselõ-testülete az Ifjúsági és Civil
Házban. Tóth László (MSZP) napirend elõtti hoz-
zászólásában azt vetette fel, hogy a polgármesteri
hivatalban kapott információi szerint nem épül
meg a Platán sor 9/A közelében kialakítandó par-
koló, illetve azt kifogásolta, hogy a Dózsa György
utca felõl járda hiányában nehéz megközelíteni a
Tesco-áruházat. Marton István polgármester vála-
szában kifejtette: az elsõ esetben vélhetõen kom-
munikációs hibáról lehet szó, a parkoló megépül,
s hasonlóan pozitív lehet a hipermarket felé vezetõ
járda sorsa is. Bene Csaba frakcióvezetõ (FIDESZ)
bejelentette, hogy a frakció tagjai – csatlakozva
Marton István korábbi felajánlásához- hatvanezer
forinttal járulnak hozzá a kórház gyermekosztályá-
nak lélegeztetõgép-vásárlásához. Bárdosi Gábor
(MSZP) azt javasolta, hogy a régi piac területén
legalább az ünnepi idõszak alatt alakítsanak ki ide-
iglenes parkolókat. A polgármester válaszában ki-
fejtette: már folyik az engedélyeztetés, így hamaro-
san lehetõvé válik a területen a parkolás. Módosí-

tották a képviselõk a Baumeister Kft.-vel kötött
megállapodást is: az önkormányzat nem lízingeli,
hanem orvosi rendelõk kialakítása céljából meg-
vásárolja a cégtõl a Dózsa György út 119. alatti két
helyiséget. A kedvezõ konstrukciónak köszönhe-
tõen jut forrás a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 38/A
alatt található orvosi rendelõk kialakítására is. Meg-
határozta a testület a januártól érvényes közszol-
gáltatói díjak emelésének mértékét, így például a

települési szilárd hulladék elszállításáért jövõre
10,81 százalékkal fizetünk majd többet. Bogár Fe-
renc (MSZDP) hozzászólásában azt mondta: a
szolgáltató visszaél a monopolhelyzetével, mert
nem a felmerülõ költségekhez igazítják a díjakat,
hanem elõbb meghatározzák, hogy mekkora
nyereségre szeretnének szert tenni, s aszerint
szabják meg a tarifát. Horváth Balázs, a szolgálta-
tást végzõ Saubermacher-Pannonia Kft. ügyveze-
tõje válaszában rámutatott: könyvvizsgálói jelentés
is készült a díjkalkulációról, s az semmilyen kifo-
gást nem emelt a tervezettel szemben. Mint
mondta: áraikat úgy kell meghatározniuk, hogy
azok biztosítsák a hosszú távú mûködést és fejlõ-
dést. Az autóbuszokat húsz százalékkal maga-

sabb díjért vehetjük igénybe januártól, igaz, cseré-
be ismét járat közlekedik majd a régi 33-as vona-
lán, továbbá megvalósul a kiskanizsai körjárat is,
amely a Pápai utca érintésével a városrész két fe-
lét köti össze. Dr. Csákay Iván (FIDESZ) a szolgál-
tató képviselõinek jelezte: a Kisberki, Honvéd és a
Dózsa György utcák találkozási pontjába buszvá-
rót kérnek az ott élõk. Átlagosan tíz százalékkal fi-
zetünk többet a vízért, habár díjemelés nem lesz,
de a szolgáltató bevezeti az úgynevezett rendel-
kezésre állási díjat. Az ötlet nem újdonság: a többi
szolgáltató már korábban is alkalmazott alapdíjat.
Polai József és Tóth Nándor (FIDESZ) indítványára
a testület elfogadta azt is, hogy a részönkormány-
zati képviselõ-jelölteknek a jelöltséghez ne a vá-
lasztópolgárok öt százalékának támogatását kell-
jen megszerezni, hanem legyen elég egy száza-
lék is. Elvetették viszont Bárdosi Gábor (MSZP) in-
dítványát, mely szerint a vasútállomás mellett lévõ
régi 424-es gõzmozdonyt áthelyezték volna az Er-
zsébet térre, hogy az még hangsúlyosabban

szimbolizálja a várost. Bene Csaba (FIDESZ) és
Bicsák Miklós (MSZP) indítványát összevonva tár-
gyalta a közgyûlés, ugyanis mindketten zajvédõ
fal építését szorgalmazzák az épülõ sztrádasza-
kasz mellett, mert szerintük félõ, hogy a közelben
lakókat zavarni fogja az autók keltette por és a zaj.
A közgyûlés felhatalmazta Marton István polgár-
mestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a
zajvédõ fal utólagos megépítésérõl a Nemzeti Au-
tópálya Zrt.-vel, s szükség esetén vegye igénybe

az országgyûlési képviselõk segítségét is. Pontot
tett a testület a Vasember-házban heverõ Csoko-
nai-szobor ügyére is, mivel úgy határozott, hogy
az alkotást az épület belsõ homlokzatára helyezik
ki. Bizottsági szakba utalták dr. Károlyi Attila (MSZP)
indítványait, amelyek a Terv utca nevének megvál-
toztatására és a temetõben található, nagybakó-
naki mártírok 1952-ben lerombolt síremlékének új-
jáépítésére vonatkoznak. A testület döntött a sza-
badhegyi részönkormányzat összetételérõl is: a
határozat értelmében Gazdag Péter, Végh Zoltán
és Varga Jenõ László lett a grémium tagja, amely
elnökének Jerausek István képviselõt választották.
Horváth Attila

Még drágább az életünk

Múlt kedden nyolc napirendet tárgyalt nyílt ülésen a Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság. A lakbérrendszer átalakítását tartalmazó javaslattal csak koncepcionálisan értettek
egyet, az anyagban szereplõ határozati javaslatot módosításokkal fogadta el a testület. A
közgyûlés számára tárgyalásra ajánlották többek között a város és a Nagykanizsai Kistér-
ségi Agglomeráció területfejlesztési programját, a Dózsa György utcában 2 darab orvosi
rendelõ vásárlásának módosított javaslatát és az önkormányzati felelõsségi körbe tartozó
intézmény akadálymentesítése pályázat igénybevételével címû napirendet. (-nnk-))

A város jövõ évi költségvetési koncepció-
ját is tárgyalta december tizenkettedikei ülé-
sén a Pénzügyi Bizottság. Tóth László elnök
érdeklõdésünkre elmondta: a bizottság tag-
jai az elõterjesztés megvitatása után úgy lát-
ták, hogy a költségvetési koncepcióban már
megjelennek a kényszerû kormányzati intéz-
kedések városunk gazdálkodására gyako-
rolt hatásai. Végül megállapították: a mûkö-
dési és fenntartási célú kiadások ésszerûsí-
tésével, a felhalmozási jellegû kiadások újra-
gondolásával, visszafogott hitelpolitikával a
költségvetési egyensúly megvalósulhat. 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-
zottság ülésén egyebek mellett a Thúry
György Múzeum gyûjteménygyarapodással
kapcsolatos támogatási kérelmét, valamint
az állandó kiállítás szerzõdésének meg-
hosszabbítására vonatkozó elõterjesztést
tárgyalta a grémium. Balogh László bizottsá-
gi elnök kérdésünkre elmondta: a bizottság
azt javasolja, hogy a közgyûlés forintálisan is
támogassa újabb kiállítási tárgyak, relikviák
megvásárlását. A bizottság azt is kezdemé-
nyezi, hogy a múzeum „Emberek, utak,
kapcsolatok” címû állandó kiállítását az idei
évhez hasonlóan jövõre is díjmentesen láto-
gathassák az óvodások és iskolások. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
több mint 10 napirendet tárgyalt nyílt ülés ke-
retében. A bizottság tagjai a közgyûlés szá-
mára tárgyalásra ajánlotta a települési szilárd
hulladék közszolgáltatói tevékenységérõl és a
2007. évi díjak megállapításáról szóló beszá-
molót, a 2007. évi víz-és csatornadíjak meg-
állapítását, valamint a helyi tömegközlekedés
2007. évi díjának megállapítását tartalmazó
javaslatokat.  (N.K.)

A Városüzemeltetési Bizottság december
13-ai ülésén tárgyalt napirendi pontokról
Gyalókai Zoltán bizottsági elnök többek kö-
zött elmondta: a helyi tömegközlekedés díjá-
nak változásával kapcsolatban 20 százalékot
fogadott el a bizottság azzal a megjegyzés-
sel, hogy nem lesz járatcsökkentés. A lak-
bérrendszer átalakítására, illetve piaci alapú
lakbérek bevezetésére, és az ehhez kapcso-
lódó lakbér támogatási rendszer kialakítására
elõterjesztett javaslatról azt a döntést hozta a
bizottság, hogy a koncepciót dolgozzák ki,
és ismét hozzák vissza a bizottság elé.

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság december 11-ei
ülésén tárgyalt napirendi pontokról Papp
Nándor bizottsági elnök többek között el-
mondta:a szöveg ismeretének hiányában
nem tárgyalták a II. Rákóczi Ferenc emlék-
tábla elhelyezésérõl elõterjesztett javasla-
tot. A Károlyi-kert tervjavaslatát megtárgyal-
ták a bizottság tagjai, végül úgy határoz-
tak, készítsen új tervet a tervezõ, mert azt
szeretnék, ha a tér visszakapná a 70-es
évek hangulatát. 
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Charles Baudelaire

"hogyan használtuk perceinket,
a napot, amely elsiet?"

Bakonyi ZZsóka

Éjféli sszámvetés

A harang mindig keletre hív:
mint ama csillagfényû éjszaka 

az ajándék vivõ három királyokat.

A jelre várok.
Felzeng az erdõ,

hullámzik.
A lombok kérdõn összesúgnak.

A legmagasabb szava száll tovább...

Hangját lónyerítés, kardcsörgés zaja töri meg 
a messzi pusztán.

Egymásba vegyül a születés öröme, 
a Táltos imája,

a gyõzelem éneke 
a megtalált föld felett.

A jászol-haza peremén
táncolnak a hópihék...

Kérdõre fog az idõ: 
hogyan hordoztuk éveinket?

Versengtünk a szóval,
ütöttük, kit mindenki ütött,

vagy bûnt követve
dobtunk oda

egy darab kenyeret...

Éjfél van, a számvetés ideje.
Pattog a csillagszóró

- koronák és szalmabábok,
szárnyak és szárnyalások - 

halványul, majd újra felragyog a fény.

„A földi vándorúton ama bizonyos hamuba
sült pogácsa a család jó szava, szelleme.
Védõszentje a mesebeli hõsnek, aki nélküle
indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, se-
bezhetõbb minden tekintetben. Némelykor
épp legutolsó menedék… A család az, ahol
zúzmarás idõkben titkon ünnepelhetõ a titok,
az együvé tartozás tudata.”

E sorokat Sütõ András vetette papírra sok-
sok évvel ezelõtt. A karácsonyt a szeretet
ünnepeként tartjuk számon, de vajon van-e
bennünk elég szeretet? Szeretjük-e a párun-
kat, szeretjük-e a gyermekeinket? Kevés, ha
azt mondjuk: igen, mert az sem mindegy,
hogy milyen ez a szeretet. A rossz szeretet,
vagy éppen a szeretet hiánya családokat
képes szétverni. Dr. Kaszás Gizella klinikai
szakpszichológus, pszichoterapeuta, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
igazgatója a család megtartó erejérõl be-
szélt lapunknak. 

– Szeretni tényleg annyit jelent, adni, adni
pedig azt jelenti: kapni – mondta elöljáró-
ban dr. Kaszás Gizella. – Ez kölcsönösségi
folyamat, ami tulajdonképpen egy tanult vi-
selkedési forma. Mindez tehát azt jelenti,
hogy ha a gyerek nem szeretetben szocia-
lizálódik, akkor õ sem tud majd szeretni,
vagy legalábbis komoly eltérések lehetnek
érzelmi életében a „normálishoz” képest. A
szeretet a család egyik legjelentõsebb
megtartó pillére. Ha cselekvõ szeretetrõl
beszélünk, akkor a törõdést, a felelõsséget,
a tiszteletet és a másik ember ismeretét ért-
jük ez alatt. A törõdés ebben az élethelyzet-
ben azt jelenti, hogy kielégítjük a másik em-
ber szükségleteit, a pici gyermek esetében

a biológiait, a felnõtt, a társ esetében pedig
a mentális szükségletet. A harmónikus csa-
ládi élet másik fontos tényezõje, a tisztelet
pedig csak akkor várható el, ha mi is meg-
tiszteljük a másikat. Fontos az is, hogy jól
ismerjük a családtagjainkat, akikkel együtt
élünk. Szintén alapgondolat, hogy a szere-
tet csakis a szabadság talaján lehetséges,
a szeretet a szabadság gyermeke és nem
az uralkodásé. A karácsonyvárás azért fon-
tos számunkra, mert ebben az idõszakban
pont a szereteten van a hangsúly, ilyenkor
felértékelõdik a mosoly, az öröm, minden-
nél többet jelent egy-egy jó szó. Az ünnepi
készülõdéshez hozzátartozik az otthon me-
lege, a varázslatos illatok, az együvé tarto-
zás élménye, ilyenkor jobban odafigyelünk
az elesettekre is, mindannyian megpróbá-
lunk kicsit jobbak lenni a másik emberhez.
Az az igazság, hogy amit ilyenkor összesû-
rítünk néhány napba, annak tulajdonkép-
pen egész évben így kellene lennie. A ka-
rácsony apropóján fontos szólni a csalá-
dokról. Tömören azt mondhatom, hogy ak-
kor tekinthetõ egy család megtartónak, ha
képes pozitív mintát, modellt nyújtani a gye-
reknek, azaz úgy neveli, hogy a gyermek
számára iránytû legyen a családja. Egy tá-
mogató családban a meleg, megengedõ
légkör az uralkodó, amelynek jellemzõje a
harmónia, a kiegyensúlyozottság. A család-
nak akkor van megtartó ereje, ha békét,
szeretetet, stabilitást, támaszt, védelmet és
biztonságot tud nyújtani. Ezek nélkül felbo-
rul az egyensúly.

– Ilyen a mai magyar családok többsége?
– Sajnos, mi is az optimális állapotok na-

gyon komoly hiányával találkozunk nap, mint
nap. Gyakran már az alapvetõ fontosságú-
nak tekinthetõ szeretet kategóriájában törés
van, s általában e mögött felsejlik a szülõ
szocializációjában megnyilvánuló eltérés is
– mondta dr. Kaszás Gizella. 

Ha idézettel nyitottunk, akkor
fejezzük is be azzal ezt az írást.
Dosztojevszkij a következõ
„használati utasítást” írta a
gyermekekhez, amit annyi
év után is érdemes meg-
fogadnunk: „Különösen
szeressétek a gyerme-
keket, mert vétek nélkül
valók, mint az angyalok.
A mi örömünkre vannak
a világon, hogy jobbá
tegyék a szívünket.”

Horváth AAttila

A mindennapok 
hamuba sült pogácsája
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A háború után nagyon szegény volt az or-
szág. A mi családunk is. Olyan, hogy ajándék,

szóba se jöhetett. Emlékszem arra, hogy anyámmal ap-
ró kenyérkockákat csomagoltunk kirojtozott selyempapírra, s

azt aggattuk szaloncukor helyett a fára. Persze, alma meg dió akadt
bõven. Éhezni nem éheztünk soha, mert annyit mindig megteremtet-
tek a szüleim, hogy a betevõ falat meglegyen. A ruha, az már nehe-
zebb dolog volt. Egy UNRA-csomagból (UNRA: nemzetközi segély-
szervezet – a szerk.) származó barna kis télikabátot sokáig hord-
tam, óvtam, de meg kellett válnom tõle, mert kinõttem. Az iskolában
nagyon vártuk a tízórai idejét, mert tejporból készült forró tejet
kaptunk. Szóval, más világ volt akkortájt!

Néhány jómodú osztálytársamtól hallottam, hogy ajándékot ka-
pott karácsonyra. Olyan nagyon nem vágytam erre a gesztusra,
mert jószerivel azt sem tudtam, hogy mi az. Egyszer aztán velem is
megtörtént a csoda: meglepett egy kis csomagocskával a Jézuska.
Ha becsukom a szememet, még ma is magam elõtt látom a zizegõ
selyempapírból kibukó bordó, szürke mintás egyujjas kesztyût. Az
öröm, amit akkor éreztem, határtalan volt. Nyolc éves voltam és
nagyon-nagyon gyerek. Norvégmintás! – mondta áhítattal az
anyám, s úgy hangsúlyozta ezt a jelzõt, mintha a csoda maga érke-
zett volna el szerény kis lakásunkba.

Norvégmintás! Norvég! Mi lehet az? Egy mai gyerek el se tudja kép-
zelni, hogy ismeretszintünk akkor, azokban az években milyen alacsony
volt. Persze nem hagytam annyiban, s mindenkit, akit csak lehetett nó-
gattam, hogy megtudjam, ez a különleges szó mit is jelent. Anyám el-
magyarázta a minta eredetét, apám meg mindig csak azt válaszolta ok-
vetetlenkedésemre, hogy „Norvégia messze van!” A tanító néni meg-
mutatta az iskolai fali térképen, hogy a messze, az valóban messze van.

De a szó megtapadt bennem, s nem hagyott nyugodni. Norvégia,
norvég … már a szó zenéje is különösen csengett fülemben. Egyszer
aztán elhatároztam, hogy bizony én utánajárok mindennek. Akkor-
tájt döbbentem rá, hogy olyan is van, hogy könyvtár, meg atlaszok,
s könyvekhez kell jutnom kíváncsiságom kielégítésére. Talán erre
az idõre tehetõ, hogy elfogott az olvasói láz, faltam mindent: re-
gényt, útleírást, verset. Kedvenc foglalatosságaim közé tartozott az
atlaszok böngészése. Ma sincs másképpen.

Vajon a mai karácsony hány gyereknek hozza közelebb az õ Norvé-
giáját? Hányan kapnak ajándékot, ami egy életre szóló élményt ad,
örök emlék marad? S mi, felnõttek az ajándékozási lázban gondolunk-e
arra is, hogy ne csak adjunk, nem csak sok-sok forintot költsünk, de az
ajándék telibe is találjon. Aki kapja, önfeledten tudjon örülni neki.

Ilyenkor, ünnep táján, gyakran elgondolkodom, hogy mikor telje-
sedik be végre az én Norvégiám. Már sok-sok országos bejártam,
de Skandináviába még nem jutottam el. Majd egyszer! – mondoga-
tom. Aztán felemelem a karácsonyfa alól az új könyvet és olvasni
kezdem…(Büki Erzsébet)

Norvégia messze van

Elsõ helyezésekkel, és számtalan különdíjjal érkeztek haza a közel-
múltban megrendezett két, határainkon túli szavalóversenyrõl a He-
vesi Tungsram Versmondó Kör tagjai. A tizedik alkalommal megren-
dezett Kárpát-medencei Dudás Kálmán szavalóversenyen Kocsis
Edit 1. helyezést ért el, Megyes Melinda pedig különdíjat kapott. A
december 2-3-án Szatmárnémetiben, a 17. alkalommal megrende-
zett Gellért Sándor szavalóversenyen Bazsó Adrienn lett az elsõ, Ko-
csis Edit a 3. helyet szerezte meg, Czupi Dániel pedig különdíjat ka-
pott. A helyezéseken kívül Schmidt István Radnóti-díjas rendezõ ta-
nítványai számtalan különdíjban is részesültek. 

Versmondó sikerek

Karácsony táján
a Petró Galéria kirakatában évrõl-
évre láthatóak  Polgár Zsuzsa
pécsi népmûvész gyönyörûen írt
mézeskalács figurái. Idén Petró
Ágnes galériavezetõ meg is hívta
a mûvészt, hogy személyesen
avassa be a kanizsai lányokat-
asszonyokat a sütemény elké-
szítésének fortélyaiba. 

– Pécsen tanítok, mellette hím-
zéssel és mézeskalács-készítés-
sel foglalkozom. A mézeskalács-
nak a karácsony az igazi ideje.
Nagyon szívesen járok bemuta-
tót tartani, ha meghívnak. Az or-
szágon belül szûk baranyai ha-
zámat szeretem a legjobban, de
szívesen megyek barátokhoz, is-
merõsökhöz is tanítani. Innét Ka-
nizsáról Prágába, majd Bécsbe
készülök. Temérdek kosár, do-
boz, és mézeskalács között
igyekeztem tanítani az érdeklõ-
dõket. A galériába betérõk több-
nyire kezdõk voltak, de a gyakor-
lottabbaknak is tudtam egy-két jó
tanácsot adni. Például elmond-
tam, hogyan alkalmazzák otthon
a fehér máz készítésének a
trükkjét. Úgy dolgozom ki a má-
zat, hogy egészen vékony vona-
lú rajzokat készíthessek vele. Ap-
rólékos, finoman kimunkált kis dí-
szítményeket alkotok, talán még
lelkük is van!

– Kell-e rajzkészség a díszí-
téshez?

– Korábban nagyon sokat hí-
meztem, ami rengeteg rajzolást
igényelt. Terveztem, rajzoltam és
textilre másoltam a mintákat. A
formákat többnyire magam ter-
vezem, készítem. Itt most azt is
megmutattam, hogyan tudunk a

egyszerû, otthon fellel-
hetõ, vagy üzletben
kapható formákból a
lelkünknek, a fantázi-
ánknak, vagy éppen

az alkalomnak megfe-
lelõ figurácskákat sütni. Pél-

dául a  kápolna formáját kés-
sel egyszerûen csak ki-

vágtam a tésztából, és a
magam kedvére alakí-
tottam ki   az ablakokat,

ajtókat, amin átüt a mé-
cses fénye, miáltal az élõvé válik. 

– Megosztaná a tészta recept-
jét olvasóinkkal?

– Igen, de itt hagyom a galéri-
ában is. A mézeskalácshoz kell
76 dkg liszt, 34 dkg cukor, 2 pú-
pos teáskanál szódabikarbóna,
2 mokkáskanál õrölt fahéj, 1
mokkáskanál õrölt szegfûszeg, 1
csipet só. Mindezt tálba tesszük,
alaposan elkeverjük, majd hoz-
záadunk 4 egész tojást, 4 evõ-
kanál olvasztott mézet és 5 dkg
olvasztott margarint. Valamennyit
összedolgozzuk, majd 1 napig
állni hagyjuk. Ez az alaptészta,
ebbõl készülhetnek a formák, és
a hagyományos mézespuszedli
is. Sütés elõtt újragyúrjuk, 1,5
milliméter vastagságura kinyújt-
juk és különbözõ alakzatokra
szaggatjuk. Vajas tepsibe tesz-
szük, 1 tojás + 1 sárgájával
megkenjük, és alacsony hõfo-
kon pár perc alatt kisütjük. Én a
meleg-fényes aranybarna alapot
használom fehér mázzal. A
masszához szükséges 15 dkg,
nyolcszor átszitált porcukrot és
az 1 tojás fehérjét 20 percig ke-
verem robotgéppel.

-bbakonyi-

Karácsony idején
Mibõl lesz a mézeskalács?
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Karácsonyi ttöprengések
Krisztus vvégsõ sszámadása

Csak õt válthatnám meg, 
aki követ,
s nem azt, ki mímeléssel megkövez!
Én Élõ Ige,
s nem szómágus vagyok.
Lelket kértem –
egy Tant adtatok.

Föl nem fogtátok rejtett lényemet.
Nektek szétnyálzott szó 
a szeretet.
Önzõ ész sosem látta, 
ki vagyok.
Szívetek kértem – 
s vallást adtatok.

Mindegy: vámszedõk, 
latrok asztala:
ahol jóság várt, 
ott volt a haza –
De önzést rejt, maszk, a ti arcotok!
Én halat kértem – 
s kígyót adtatok!…

Dr. Csókay András adjunktus neve bizonyára so-
kaknak ismerõs. A professzor az építõipart váltotta fel
az orvostudománnyal, a sebészettel, ugyanis elõbb a
Budapesti Mûszaki Egyetemen 1980-ban építész-
mérnöki diplomát, majd a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Általános Orvostudományi Karán
1989-ben orvosi diplomát szerzett. Azt azonban ne
higgye senki, hogy az építõiparban eltöltött évek ha-
szontalanok voltak, mert bármennyire is hihetetlen,
Csókay professzor az ott tanultakat most kiválóan al-
kalmazza a sebészetben. A súlyos traumás agyduz-
zadás kezelésére kidolgozta az úgynevezett éralagút-
technika módszert, amely szintén a mérnöki tudáson
alapul. A professzor a minap Ruzsinszky Klementina
és Lengyák András meghívására városunkban tartott
elõadást, az ott hallottakból adunk közre néhány gon-
dolatot, amelyekbõl kiderül, hogy Csókay András ho-
gyan vélekedik a hitrõl és a világról. 

„Nagy dolog, ha valaki felismeri azt, hogy a gyer-
mekkori hitére van szüksége. Ennél már csak egy
jobb dolog van, ha azt is elfogadja, amit a lelkészek-
tõl, a papoktól hall, hogy hogyan kell visszatérni a
gyermekkor hitébe, ugyanis ez nagyon nehéz dolog.
Emberi erõvel, egyedül nem megy. Kell egy segít-
ség, Krisztusnak, a Teremtõnek a segítsége. Térdre,
imára kell rogyni, másképp nem megy… Nehéz
megtalálni ezt az utat, de a halálunkig mindenképpen
el kell jutni a gyermekkor hitébe. Ez azért ilyen fontos,
mert minden gyermekbe bele van ültetve a lelkiisme-
ret és a mennyország, teljesen függetlenül attól, hogy
hova születik, materialista körbe, hindunak, vagy ép-
pen muzulmánnak. A gyermekkor hitérõl azonban

nem lehet felnõtt embereket meggyõzni, csak elgon-
dolkodtatni, de már ez is nagy eredmény. Úgy tudjuk
embertársainkat elgondolkodtatni, ha példákat vonul-
tatunk fel arról, hogy hova vezet az az út, amelyen
most jár, s hova fog vezetni az, amin járhatna. Ám ah-
hoz, hogy valaki a helyes utat válassza, meg kell fogni
a kezét, vissza kell vezetni egy olyan pontjára az éle-
tének, ahol esetleg hozott egy jó döntést. Manapság
rengeteg a közéleti vita, s azt látjuk, hogy azoknak,
akik jönnek velünk szembe, be van kötve a szemük,
látnak, mégis vakok. Van fülük, de nem hallanak.
Honfitársainkat el kell gondolkodtatni, hogy megújulja-
nak… Szent-Györgyi Albert egyszer azt mondta: látni,
amit mindenki lát, gondolni, amit senki nem gondol –
ez a titka a megújulásnak. Ez azonban önmagában
nem elég, kell valami olyasmi is, ami ezt az egészet
dinamizálja, ami nélkül nem tudunk jó dolgokat végig-
vinni: ez pedig a hit. A hit és a tudomány kapcsolatát
úgy határoznám meg, hogy az egész olyan, mint egy
diafilm, amely ugyan csodálatos képet tartalmaz, de
semmire nem megyünk vele, ha a fény nem világítja
meg, hiszen nélküle nem látjuk. Mi ez a fény? Hát ez
a fény a hit. Ez nem általános hitet jelent, hanem a
gyermekkori hitet, amely Isten felé irányul, a Teremtõ-
vel szembeni õsbizalmat. Böjte Csaba azt mondja:
„Nekem nem kell semmi mást csinálnom, csak Isten
pulikutyájának lennem, és összeáll a puzzle.” 

Ez valóban így van, ha mindenki a maga mun-
kájában hittel, Isten felé fordulással él és dolgozik,
összeáll a kép, s magától jön majd a gazdasági
fejlõdés, a nyugalom és a boldogság.”

Lejegyezte: HHorváth AAttila

Isten pulikutyájának lenni

A „Roma Kulturális Napok” rendezvénysorozat
keretében hagyományos roma ételeket ismer-
hettek és kóstolhattak meg a minap a program
résztvevõi a Bogdán János Közösségi Házban.
A Zala-, Somogy-, és Tolna megyei roma éte-
lektõl roskadozott az asztal. A zalai romák csül-
kös pacallal képviseltették magukat, a Somogy
megyei Berzencérõl érkezett Tihanyi Istvánné
malachússal készült.

– Mi a titka az ön által készített húsnak?
– Egy finom pác segítségével készítem,

melynek alkotóelemei a vöröshagyma, fok-
hagyma, majoranna, só, bors, pirospaprika
és az étolaj. A malachúst ebben hagytam
egy-két napig állni, így jól átvette a különféle
ízeket. A finom húsétel mellõl persze nem hi-
ányozhat a saját sütésû kenyér, a punya. 

– Megyék, tájak szerint van-e különbség
az étkek elkészítésében, ízében?

– Talán a töltött káposztát tudnám pél-
daként említeni. Itt, Zalában jellemzõ a tölte-
lék káposztalevélbe való csavarása, mi nem
így csináljuk. Gombócokat teszünk a ká-
posztába, melyhez darab húsokat is rakunk,
paradicsomosan és rántással készítjük. 

– Mi kerül az ünnepi asztalra?
– Töltött káposzta mindenképpen. Halat

sütünk, de a diós- és a mákos kalács sem
hiányozhat. A fiataljaink kedvelik a különféle
töltött húsokat, a rántott húst.  Ma már elér-
tünk oda, hogy a salátákból, gyümölcsökbõl,
zöldségekbõl is teszünk az asztalra.

Orsós Józsefné a Tolna megyei Dombó-
várról ínycsiklandó lecsóval érkezett. 

– Mitõl különleges a tolnai lecsó?
– Elõször a disznóhúst vagy a csirkehúst

felrakjuk pörköltnek. A mi pörköltünk az erõ-
sebb fûszerezése miatt tér el a hagyomá-
nyos ,,magyar” pörköltféléktõl. Ha a hús már
háromnegyedéig megpuhult, akkor szeljük
rá a paprikát és a paradicsomot. A lecsóhoz
nokedlit vagy punyát eszünk.

– Hogyan készül a punya?
– A punya egyfajta kenyér, liszt, élesztõ, só

és langyos víz felhasználásával készül. A
hozzávalókból tésztát dagasztunk, majd pi-
hentetjük. Ha megkelt, újra átgyúrjuk és a
tepsibe tesszük. A tetejét egy kis vizzel lesi-
mítjuk és hagyjuk, hogy háromnegyedre
megkeljen. Így sütjük ki. (N.K.)

Roma ételkülönlegességek

Balogh Tibor református
lelkész a minap tért haza
Nagyváradról, ahol szakmai
meghívásnak tett eleget,
ugyanis itt találkoztak azok a
lelkészek, presbiterek, akik
olyan településen élnek,
amelynek templomát Szeg-
halmi Bálint tervezte. Szeg-
halmi Bálint hét évig presbi-
terként városunkban dolgo-
zott, élete során csaknem öt-
ven templomot tervezett,
amelybõl tizenhat meg is
épült – a kanizsai azonban
nem tartozik közéjük. A meg-
emlékezés apropóját az adta,
hogy a nagyváradi-réti gyüle-
kezet templomát viszont õ
tervezte, amit pontosan ötven
évvel ezelõtt, 1956-ban vet-
tek használatba. 
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Gábort éppen a budapesti Almássy téri ambient
fesztivál után kaptuk el a társulat labirintusszerû al-
kotómûhelyében.

– A kezdetek? Megláttam az elsõ, 1958-as svájci
vetítõt és beleszerettem, onnantól kezdve nem is volt
megállás; fotósboltokból 16 db keskenyfilmes vetítõt
és 4 db 16 mm-es vetítõt kalapoztam össze, utóbbiak
közül kettõn garantáltan forgott anno az óvodákban a
Nu Pagagyi  Ugyanennyi diavetítõ is összegyûlt ez
idõ alatt, a fotózás mellett már áttértünk az üvegfesté-
szetre is. Ebbõl láthatunk itt néhány darabot, képzeljük
el sorban, másfélszer hat vagy nyolc méteres falon
vagy vásznon. VJ-zni akkor érdemes elkezdeni, ami-
kor összegyûlik egy egész éjszakát betöltõ álló- és
mozgóképes anyag. 500 diám van, hármunknak
összesen 150 tekercs 8-as és 16-os felvételünk, a
legrégebbiek világháború korabeliek. A Filmmúzeu-
mon megszokott vetítésekhez hasonló színvilágot va-
rázsló 8-as, Super 8-as tekercseket bolhapiacokon,
újsághirdetés útján vadásztam össze. Igazából a VJ
munkásságom csak eszköz, hogy egy életformát ér-
vényre juttassak: az egy dolog, hogy van egy fogéko-
nyabb, nagyobb fantáziájú, szórakozni vágyó réteg,
amelyet a hagyományos diszkófényekkel már nem
lehet megfogni, viszont van egy réteg, amely a  kávé-
házak és klubok feszes ülése helyett otthonosabb,
kötetlenebb körülmények között,  kárpitokon heve-
részve szeretne lágy zenealáfestés alatt koncertet
hallgatni, színdarabot nézni, beszélgetni. Azok az
összmûvészeti rendezvények, melyeket bevetítek és
berendezek szõnyegekkel és lampionokkal, többsé-
gében épp ezt a „tömegesen családias" életformát
szolgálják. Májusban sétáltam be a Sziget Fesztivál
szervezõihez, ahol a Cökxpon Ambient nevû részleg
nyitott volt a tervünkre, augusztusban a Cökxpon Mû-
vészcsoport tagjaivá is váltunk. Megkaptuk a sátrat, 6
vetítõvel nyomtuk kinn, hattal benn. Ezután hírünk
ment, elõször egy szlovákiai, majd egy horvátországi
fesztiválra kaptunk megbízást, késõbb pedig az
Imago Mundi nevû exkluzív hangszobrászati esemé-

nyen egy gömb alakú sátrat kellett Zsámbék mellett
bevetítenünk, majd jött a novemberi, álomszerû feszti-
vál. Nagykanizsa környékén nincs sok megrendelé-
sünk, egy éve vetítünk a Zoomban, és egyéb Kanizsa
környéki partykon. 2005. nyarán spontán bevonultunk
Ozorára, ahol a pszichedelikus trance zenére oda-
gyûlõ közönségnek is nagyon tetszettünk. Várjuk a
2007. nyarán Nagykanizsa környékén  rendezendõ
goa fesztivált is. Hat képernyõs panorámavetítést raj-
tunk kívül tudtommal senki sem szolgáltat, illetve van
egy újításunk, ami lehetõvé teszi, hogy 8-10 különbö-
zõ diavetítõt egy ember vezényeljen- hosszú munka
volt létrehozni a vezérlõ s a régi szovjet vetítõk kom-
munikációját, a vezérlõ egységbe a 80-as évekbeli
orosz kapcsolóktól a régi Csepel teherautók mûszer-
fal-lámpáiig mindent belebarkácsoltam.

Ambient. Jelentése: hangulat, környezet; eredeti-
leg zenei irányzat. 1978-ban Brian Eno zeneszerzõ
repülõtereknek készít zenét (Music for Airports), mely
album egy új zenei stílus kezdete. Ma az ambient át-
hatja szinte az összes zenei mûfajt, sõt, minden
olyan mûvészeti megnyilvánulásra vonatkozhat, a
tánctól a filmig, amely a közönség mély érzelmeire –
és nem racionális gondolkodására – kíván hatni...

A zene továbbfejlõdött egy összmûvészeti ren-
dezvény felé, ahol kortárs zenészek, színházak, tán-
cosok, DJ-k, képzõmûvészek és VJ-k szõnek be és
át egy éjszakát. A szervezõk nem akartak többet,
mint, hogy egy olyan fesztivált teremtsenek, amely –
közösségi, egyben spirituális élmény, vagyis tes-
tünkre – lelkünkre hat. Az elõadások helyszínét kö-
rülölelõ környezetet édes illatokkal, lágy fényû mé-
csesekkel, párnákkal, szõnyegekkel varászolják ott-
honossá, hogy a zenét akár fekve is lehessen hall-
gatni. A különbözõ terekben hang és vizuális effek-
tek szolgálnak arra, hogy a közönség belefeledkez-
hessen az õt körülfolyó táncokba, koncertekbe, fil-
mekbe, melyeket a szervezõk egy egész estét be-
töltõ összszínházi elõadássá kovácsolnak.

Ambient party. Ambient party-t ritkán rendeznek kü-
lön, általában valami elektronikus zenei táncos mulat-
ság pihenõs-beszélgetõs melléksátraként, mellékter-
meként üzemel. A Sziget Cökxpon-sátrában éjszakán-
ként 6-800 fáradt szigetlakó is megpihen, várva a haj-
nalt, félálomban szállva a hangszobrászok zenéjére. 

A Fényfestõk 

A VJ avagy Visual
Jockey, más néven fényfes-
tõ sok koncerten már
egyenrangú munkatársa a
lemezlovasnak. Az üvegfes-
tett dia adja ki a legélén-
kebb színeket, de minden
fotót át lehet írni diára, így
egy vetítõvel bárki kivetítheti
a nappalija falára a családi
eseményeket. A diaképek
mixelése és mozgóképekkel
együttes szimultán vetítése,
illetve mindennek a zenére
komponálása pedig külön
mûvészeti ág lett. Cikkünk
ezen mûvészeti ág három
kanizsai mûvelõjérõl szól,
akik sajnos hosszas rábe-
szélésre sem akarták felfed-
ni kilétüket, mondván, aki is-
meri õket, az úgyis tudni
fogja kik õk.

-mmarkó-
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A közelmúltban Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat alapítója és vezetõje hivatalosan is átadta a karitatív szervezet
nagykanizsai csoportja pszichoszociális szolgálatának központját,
amelyet Kiskanizsán, a Sarlós Boldogasszony Közösségi Házban
alakítottak ki. Az atya elõbb szentmisét celebrált a Sarlós Boldogasz-
szony Templomban, majd részt vett a szeretetszolgálat aktivistáinak
régiós találkozóján is. A fejlõdés folytatódik: a már mûködõ szenve-
délybetegek közösségi ellátása után a jövõ évben újabb szolgáltatá-
sokat indítanak be Kiskanizsán a máltaiak.

– Szeptemberben kezdtük meg a szenvedélybetegek közösségi ellá-
tását, a munkatársaim nagyon ügyesen dolgoznak, jól összeszedték a
csapatot, s most már úgy érzem, eredményeket is értek el – mondta
Báthy Andrásné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyugat-dunántúli ré-
giós szervezetének titkára. – Közben további tervek körvonalazódtak, a
jövõ évtõl szeretnénk Kiskanizsán elindítani a házi gondozást, majd a
családi napközit és a támogató szolgálatot is. E terveink remélhetõleg
már a 2007-es és a 2008-as években valóra válhatnak. A támogató szol-
gálat a fogyatékkal élõk otthonukban való segítését jelenti, míg a családi
napközi egyfajta bölcsõdei szolgáltatást nyújt majd. A támogató szolgálat
már januártól elindul, az idõs emberek házi gondozása pedig reménye-
ink szerint valamikor a tavasztól vehetõ majd igénybe. Terveink közt sze-
repel még a szenvedélybetegek nappali ellátásának megszervezése is. 

Kozma Imre atya lapunknak hangsúlyozta: egyre szélesebb kör-
ben jelenik meg az a fajta karitatív tevékenység, amely a Máltai Sze-
retetszolgálat nevével forrott egybe. Véleménye szerint ez azért fon-
tos, mert a keresztény ihletésû szervezetek kicsit másképp gondol-
kodnak a feladataikról, mint világi társaik. 

– Nálunk nagyon nagy hangsúlyt kap az önkéntesség, a szolgálat
– mondta. – A szolgáltatásainkkal közfeladatokat látunk el, s e feladat-
vállalás éppen az emberközpontúsága miatt erõs. Mindenképpen jó,
ha a helyi társadalomban megjelenik egy ilyen szervezet, amelynek
minél több sejtje van, mert gyógyítja a társadalmat. Sajnos, a mai kor
embere önzõ, csak magára gondol. Ennek véleményem szerint az az
oka, hogy manapság túlságosan sokszor hangsúlyozzák az egyén ja-
vát, az egyén érdekét, s ez aláássa emberi kapcsolatainkat.

– Miért pont Nagykanizsát választottak az újabb szolgáltatások be-
indításához?

– Azért döntöttünk az Önök városa mellett, mert itt megvan a foga-
dókészség. Nem gyõzõm hangsúlyozni: csak ott tudunk dolgozni,
ahol a település vezetése értékeli a munkánkat, s igényt tart arra. Ahol
nem látnak minket szívesen, oda nem megyünk… 

Marton István polgármester kérdésünkre elmondta: minden
támogatást megadnak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szá-
mára, annál is inkább, mert olyan feladatokat vesz le az önkor-
mányzat válláról, amelyeket egyébként a helyhatóságnak kelle-
ne ellátnia. 

A karitatív szervezettel való kapcsolatbõvítést a városrész két kép-
viselõje, Tóth Nándor és Polai József is szorgalmazta. Polai József
lapunknak elmondta: már a Munkácsy utcai volt idõsek klubja tavalyi
megszüntetését sem tartotta jó ötletnek, mert bár nem sokan vették
igénybe, mégis egyfajta biztonságot nyújtott a városrész idõs embe-
reinek. Ez okból is fontosnak tartja, hogy Kiskanizsán ismét megjele-
nik az idõsellátás, s hasonlóan jó kezdeményezés a családi napközi
megszervezése, hisz számos kisgyermek vár arra, hogy bölcsõdébe
mehessen. 

Horváth AAttila  

A társadalmat gyógyítják

Kardos FFerenc

Betlehemi hhajnal

A csendbe belevarr a tûz,
árnyak táncolnak sziklafalon.
Pásztorok hevernek halomban
köröttem – csak én nem alhatom.

Fejüket támasztják fénylõ kõnek,
ölelik testük füstös glóriák.
Álmodják: megváltottam õket.
Megváltottam: de nem itt, odaát.

A hajnal kilopja mind: indulnak.
Alig gyõzik az utat, a tengerek.
Most gazdagok, tiszták, boldogok,
szemükben hordják a fényjelet,

a könnyû iszákot átvetik vállukon.
Egyszer majd megfeszítenek.

A múlt héten szentelték fel a kívül-belül
megújult kórházkápolnát. A kápolna a bete-
geknek, az ápolóknak, az orvosoknak, a te-
metõbe látogatóknak és a környéken élõk-
nek is sokat jelent, amelyet Szabó Géza ka-
nonok, a budapesti Szent István Bazilika plé-
bánosa szentelt fel. A jeles ünnepségen
részt vettek a város és a környék egyházi
személyiségei is. A kápolnát 1931-ben épí-
tették az akkori közkórház irgalmas nõvérei
kezdeményezésére. Az elmúlt idõszakban
az épület állaga jelentõsen megromlott, a fel-
újítást már nem lehetett tovább halogatni, így
júniusban elkezdték a renoválást. Leverték a
vakolatot, kijavították a tetõt, korszerûsítették
a világítást, a festés és a nyílászáró-csere
mellett még egy akadálymentesített mosdó
is készült. Mindez több mint harmincmillió fo-

rint értékû felújítást jelent, de a hívek -mint
már annyiszor- most is sokat segítettek ado-
mányokkal, önkéntes munkával. 

Újjászületés 
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Iváncsits Tamás már lassan másfél évtize-
de nem Kanizsán él, ám a szíve újra, meg
újra visszahúzza, hat-hét éve minden évben
fellép a város templomaiban. Legutóbb
Kiskanizsán zenélt társaival. 

– Nagykanizsáról 1992-ben mentem el,
amikor Pécsre költöztem, hogy elvégezzem
a Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskolát, s
ezt követõen kisebb kitérõk után Pécs-
Vasasra kerültem, majd egy Baranya me-
gyei kisvárosba, Bólyba – mondja Iváncsits
Tamás. – Jelenleg Mohácson hittant, számí-
tástechnikát és technikát tanítok, mellette pe-
dig a bólyi katolikus templom kántoraként is
tevékenykedem. A nagy szenvedélyem a-
zonban továbbra is a zene. Ahol lehet, és
szívesen fogadnak minket, ott igyekszünk
énekelni, szolgálni. Ami pedig a zenei pá-
lyafutásomat illeti: még a pécsi teológia évei
alatt két rockoperát vittünk színre, a Tékozló
fiút és a Damaszkuszt. Ezeket számos he-
lyen elõadtuk, így többek között Budapes-
ten, Németországban és Svájcban. A fõisko-
la után azonban szétszéledt a csapat, min-

denki ment a dolgára, ki erre, ki arra. Ezután
jobbnak láttam egy kis zenekart létrehozni,
amellyel járhattuk az országot. Arra nincs le-
hetõségem, hogy egy busznyi tömeget
mozgassak, viszont így egy, esetleg két au-
tóval el tudunk jutni bárhova. Egy hónapban
négy-öt éneklésünk van, s az együttest a fe-
leségem, Iváncsitsné Major Szilvia, Major
András, Gyõri János, Beck Angéla, Varga
Szilvia és jómagam alkotjuk.

– Úgy vélik, hogy a zene révén az embe-
rek közelebb kerülhetnek Istenhez, vagy az
egyházhoz? 

– Mindenképpen, hiszen a zene képes
érzelmeket közvetíteni, s úgy tûnik, hogy a
vallás iránt kevéssé érdeklõdõ emberek is
fogékonyabbá válnak a hit kérdései iránt a
zenénk által. A dalszöveg egy-egy motívu-
mában felfedeznek valami érdekességet,
amire rácsodálkoznak. Megpróbáljuk az
evangéliumot érthetõ nyelven továbbítani. A
fiatalok, legfõképpen a tíz év alattiak nagyon
fogékonyak a zenénkre, míg az éppen most
tíz év körüli korosztályt elég nehéz megszólí-

tani. A felnõttek aztán ismét élvezik a muzsi-
kánkat. Azt hiszem, mindenhol megbecsül-
nek bennünket – mondta Iváncsits Tamás.

A zeneszerzõ és barátai legközelebb de-
cember huszonkilencedikén este hét órakor
zenélnek a Felsõtemplomban.

Horváth AAttila

A jó hír a zene nyelvén érkezik

Az elõadás szünetében Straub Dezsõt kérdeztük:
– Délibábos álmokat hozott a színház ezzel a

darabbal a közönség elé. Szükségünk van délibá-
bos álmokra?

– Amikor baj van, akkor a színház valami „fura
módon” mindig megy. A szegény ember akkor ad
szívesebben pénzt a jegyre, amikor kilátástalan a
helyzete és a színházban találja meg az élete ál-
mának meg nem valósult pótszerét. 

– A darab eseményei során nem egy alkalom-
mal kerülnek kilátástalan helyzetbe a fõszereplõk.
Hogyan lehet segíteni?

– Régen, a valamikori átkos rendszerben az volt a
cél, hogy a kultúrával, oktatással, és minden lehet-
séges eszközzel emeljék az emberek élet és szelle-

mi színvonalát. Most, mióta állampolgárból választó-
polgárrá lettünk visszaminõsítve, az a fontos, hogy
jól irányítható alulszocializált rétegek kerüljenek ki az
iskolapadokból, mert õket könnyen lehet irányítani,
feldúlni, érzelmileg befolyásolni és utcára vinni. Emi-
att elveszítjük a közönségünk nagy részét is. Annak
idején, nem mondom, hogy az volt a szocialista kul-
túra csúcsa, de például a diósgyõri gépgyárban a
munkaszünetekben szimfonikus zenekar játszott!
Ennek hatására nem szaladt mindenki azonnal kon-
certekre, de ha egy-két emberbõl színház-, vagy
hangversenylátogató embert lehetett csinálni, az
már fantasztikus eredmény. Akkor az volt a célja az
oktatás irányításának, hogy mûvelt emberfõk kerülje-
nek ki az iskolákból. A melós emberbõl is lehetett
valaki! Aki ma csórónak születik, csórón is hal meg...

– Hol tölti a karácsonyi ünnepeket?
– Mindig családi körben. Remélem, mások is!

Srácaimmal ismét házi gyûjtést szervezünk azok
számára, akik nem engedhetik meg maguknak,
hogy karácsonyuk legyen. A napokban hallottam a
rádió egy segítségkérõ mûsorában, hogy egy 18
éves lány azért kért ajándékot, mert még sohasem
kapott. Hihetetlen, hogy ilyen szívszorító helyzetbe
kerülhet valaki. Ezen nagyon nehéz segíteni, de
hogyha néhány embernek mi magunk is tudunk
örömet szerezni, az nekünk is jól esik. 

– Mit kíván a magyar színház karácsonyfája alá?
– Nagy László költõ szavaira rímelve: legyen

valaki, aki át tudja vinni, menteni a színházat és a
kultúrát egy olyan korszakba, amikor ismét szük-
ség lesz ránk! 

Bakonyi ZZsóka

Öbölbõl vödörbeA Budaörsi Játékszín Guy
Foissy, Öbölbõl vödörbe címû
komédiáját mutatta be a közel-
múltban az Ifjúsági és Civil
Házban. A francia drámaíró
mûvének két szereplõje Mó-
kus és Csibili, a kedves házas-
pár, nem gazdagok, de nem
szegények, átlagemberek. Õk
is mint mi,  álmodoznak, a tér-
képre böknek és hipp-hopp
képzeletben máris ott van-
nak... ahol... s addig, amed-
dig, a megvalósításhoz csu-
pán a pénz hiányzik. A darab
szerepeit Nyertes Zsuzsa és
Straub Dezsõ alakította. Ren-
dezte: Éless Béla.
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Ilyenkor, karácsony elõtt még több rászoruló em-
ber kopogtat be a karitatív szervezetek ajtaján,
hogy némi ruhanemûvel és élelmiszerrel felszerel-
kezve készüljenek a sok éves tapasztalatok szerint
még eztán támadó télre. Nagykanizsán is számos
akció, gyûjtés zajlik advent idején, s úgy tûnik: egy-
re többen mozdulnak meg, hogy segítsenek sze-
rencsétlenebb sorsú embertársaikon, akik a pol-
gármesteri hivatal szociális osztályának ügyfélfor-
galma szerint minden évben többen vannak. A tel-
jesség igénye nélkül megpróbálunk egyfajta körké-
pet adni arról, hányan próbálják meg ilyenkor egy
kicsit sûrûbbre szõni azt a bizonyos szociális hálót. 

– Nincsenek pontos információink arra vonatkozó-
an, hogy hány karitatív szervezet végez gyûjtést a vá-
rosban – mondta elöljáróban dr. Dömötör László, a
szociális osztály osztályvezetõ-helyettese. – Szeren-
csére egyre többen vannak, s nem csak az intézmé-
nyek, civil szervezõdések, hanem egy névtelenséget
kérõ vállalkozó is segít, aki évrõl-évre felajánl száz mi-
kuláscsomagot, amit aztán a rászoruló gyerekek és
idõsek között szoktunk szétosztani. Az adataink alap-
ján sajnos, arra lehet következtetni, hogy minden év-
ben több a rászoruló, szegény sorsú ember Nagy-
kanizsán. Ha az ügyfélforgalmat nézzük, lassú, de
biztos növekedés tapasztalható: 2004-ben 16035 fõt,
2005-ben már 17963, az idei évben pedig közel
húszezer ügyfelet regisztráltunk. Tavaly majdnem
negyvenezer ügyirat keletkezett, miután jelentõsen
módosult a családtámogatási rendszer, ami jelentõs
papírmunkával is járt, de a masszív növekedés ezt
figyelembe véve is érzékelhetõ. A legtöbb ügyünk a
gyermekek után nyújtott támogatásokhoz kapcsoló-
dik, de jönnek gyógyszertámogatásért is. Sokan kér-
nek karácsony elõtt segítséget, ám ez azért nehéz
helyzet, mert egyszeri segély csak akkor adható, ha
a családban valamilyen váratlan többletkiadás (pél-
dául hirtelen jött betegség, vagy tönkremegy egy
háztartási eszköz) jelenik meg, a család létfenntartá-
sát veszélyezteti – a karácsony pedig nem fér bele
ebbe a váratlan
élethelyzet-
be. Az

ügyfélkörünk nagyon vegyes, mert a rászorultság
nem mindig azonos az anyagi rászorultsággal, gon-
doljunk csak arra, ha a családban például fogyaték-
kal élõ van. A leggyakrabban azonban a gyermekü-
ket egyedül nevelõ szülõk, a nyugdíjasok és a hátrá-
nyos helyzetû rétegbe tartozó emberek keresnek fel
minket – mondta az osztályvezetõ-helyettes.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai
Csoportjánál mindig nagy munka zajlik, az advent
idején azonban az év más idõszakához képest
még többen kérnek segítséget a karitatív szerve-
zettõl. Kovács László, a csoport vezetõje érdeklõ-
désünkre elmondta: harminchat szegény csalá-
dot, negyven hajléktalant és negyven nyugdíjast
látnak el élelmiszercsomaggal, valamint életmentõ
takarókat gyûjtenek a fedél nélkül élõk számára. A
tavalyi nagy siker után folytatták az „Adni öröm” cí-
met viselõ akciójukat is, melynek keretében
december tizenötödike és huszadika között a
Spar-áruházban gyûjtöttek élelmiszereket. 

A Vöröskereszt aktivistái szintén „teljes gõzzel”
dolgoznak, éppen e cikk írásakor indult a más
szervezetekkel közösen szervezett „Mikulásgyár”
nevet viselõ akciójuk, amelynek során a Plázában
tartós élelmiszereket, ruhanemûket gyûjtöttek. An-
tal Istvánné városi titkár még elmondta: az önkor-
mányzattal, a cigány kisebbségi önkormányzattal,
a rendõrséggel és a családsegítõ központtal kö-
zösen a hagyományoknak megfelelõen a hajlék-
talanokat egy-egy tál meleg étellel is várják majd
az ünnepek alatt.

– Úgy érzem, ezeknek a közös akcióknak nagy
jelentõségük van, hiszen az összefogás révén talán
erõsödhet a karitatív tevékenység – hangsúlyozta
Antal Istvánné. 

Meleg étellel várja a hajléktalanokat a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület, valamint a vá-
ros cukrászai is összefogtak: a Kanizsai Kará-
csonyváró ideje alatt kedvezõ áron árusítják süte-
ményeiket, a befolyó bevételbõl pedig a kórház
gyermekosztályának lélegeztetõgép-vásárlást cél-
zó akcióját támogatják. 

A város általános és középiskoláiban szintén
gyûjtés folyt az elmúlt hetekben-napokban, a gye-
rekek 104 cipõs dobozt töltöttek meg ajándékok-

kal, amelyeket ugyancsak rászoruló társaik
kapnak meg. A családsegítõ központ ebben
az évben is megrendezte hagyományos ka-
rácsonyi ünnepségét az idõs emberek és a
gyerekek számára, s mint ahogy arról már
korábban beszámoltunk, a fentebb már
említett vállalkozó adományának köszön-
hetõen mintegy száz mikuláscsomagot is
eljuttattak a rászorulókhoz. A közelmúltban
a Kiskanizsai Polgári Olvasókör is jóté-
konysági vásárt tartott a kiskanizsai temp-
lom mögötti közösségi házban, amelyen
mindent száz forintért vásárolhattak meg
az érdeklõdõk; a befolyó összegbõl a rá-
szoruló családokat támogatják.

Horváth AAttila

Minden évben több a szegény ember

Az Anima Kórus és Zenekar
karácsonyi gospel-koncertet
ad december 23-án szomba-
ton, 19 órakor az Ifjúsági és Ci-
vil Házban. A zenekar vezetõje,
Kollonay Zoltán a gospel zené-
rõl és a mûsorról elmondta:

– A gospel jó hírt jelent, evan-
géliumi üzenetet tolmácsol. A jó
hírt egy olyan fajta izgalmas, „bu-
lis” könnyûzenével tolmácsolja a
mûfaj, mely eredendõen egyházi
és vallási indíttatású volt, de ma
már koncerttermi mûfajjá vált.
Ilyen módon együttesünk (nem
hittérítõ funkcióval, és nem csatla-
kozva egyik egyházhoz sem)
nagyszerû lelkesedéssel és kitörõ
örömmel tolmácsolja azokat a
dalokat, amelyek a szeretetrõl, a
békességrõl, az egymás iránti
megbecsülésrõl, Isten tiszteletérõl
és csodálatáról szólnak. Az ének-
lés nemcsak az elõadók számá-
ra ad feltöltõdést a színpadon,
mintegy táncra inspirálva õket,
hanem a közönséget is tapsra,
táncra készteti. Megújítottam az
együttest, régi és új tagokkal a
szombati koncertünk egy eszen-
ciája lesz az Anima énekkar eddi-
gi mûködésének. Két sztárven-
dég, a nagykanizsai származású
Szalai Anita és Bonczok Norbert
is színpadra lép, õk több éve kí-
sérik programjainkat. Lehet szá-
mítani kisebb meglepetésekre a
koncerten, ezen kívül akcióval is
készülünk: akik korábban meg-
vásárolják a jegyet, õk 1500 forint
helyett 1000 forintért hozzájuthat-
nak még szombat délelõtt.

Dezsõ FFerenc

A kertek mmár üünneplnek

A kertek már ünnepelnek,
sorba gyújtják a gyertyát az estek,

a nyárfasor, a házfalak
csillagfényt rejtve inganak.
Csillognak a tavak, folyók,

s folynak az emlékek tova, tova.
Nem marad itt már az este,

kel, hogy a holnapot keresse,
s rátaláljon a gyermekre,

kinek jászola lett maga a trón.
S azóta minden hiába,
szórja fényét a világba.

Anima gospel
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A GE régi hagyomá-
nya, hogy sajátos
eszközivel hozzájárul
annak a településnek
a fejlõdéséhez, ahol
termelõegységei van-
nak. Mivel Nagykani-
zsán található a világ
egyik legnagyobb
fényforrásgyára, a ka-
nizsai kollégák javas-
latára a Hevesi Sán-
dor Általános Iskola
60 tanulóját meghív-
ták Budapestre, a IV.

kerültben található üzletág európai vezérigazgatóságára. Az autóbuszos városné-
zés során a gyerekek megtekintették a város néhány nevezetességét: a Halász-
bástyát, a Parlamentet. Sétáltak a Hõsök terén, a Vajdahunyadvár  környékén és
a díszkivilágításba öltözött belvárosban. A következõ állomás, a Csodák Palotájá-
nak megtekintése után finom ebéd várta õket. A fény története címmel, vetélke-
dõt szerveztek számukra, majd Andre Horbach, az üzletág európai elnök-vezér-
igazgatója huszonkét számítógépet ajándékozott az iskolának, Salekovics István
európai termelési igazgató pedig egy 250 ezer forintos könyvutalványt adott át
Sósné Kutasi Margit igazgatónõnek. A fõvárosi kirándulást egy hónappal ezelõtt
megelõzte egy kanizsai gyárlátogatás is. Mivel a GE a rászoruló gyerekeket kí-
vánta megajándékozni, az iskolában úgy gondolták, ha ajándékot kapnak, nekik
is il l ik viszonozni a kedvességet. A gyárlátogatás során15-20 ügyes kezû kisdiák
megtekintette a lámpagyártás különbözõ folyamatát, s amit láttak lerajzolták, és a
legkiválóbb 15 munkát keretbe foglalva adták át a vendéglátóknak. Az I-V. osztá-
lyos gyerekek nagyon jól érezték magukat, sok dicséretet kaptak az idegenveze-
tõtõl és a szervezõktõl, egy tartalmas, szép napot tölthettek el Budapesten. 

-bbakonyi-

A Csodák Palotájában
Annyi minden hiányzik az életünkbõl, sok-

szor olyan dolgok is, amelyek hiányát nem
vesszük észre, vagy csak nem akarjuk ész-
revenni. Így vagyunk a szeretettel is. Minden
ember vágyik a szeretetre, sokszor vágyunk
egy-egy kedves szóra, egy érintésre, egy
pillantásra. Szeretethiányban inkább a ma-
gányt keressük, pedig úgy a legnehezebb
átélni mindezt. Beszélni kell róla, és tenni kell
azért, hogy legyen egy barát, egy társ, aki
akkor is mellettünk áll, ha sírunk, ha magá-
nyosak vagyunk, vagy ha nevetünk és éle-
tünk boldog pillanatait éljük. A szeretet meg-
foghatatlan, értékét nem lehet felbecsülni,
pontosabban csak akkor értékeljük igazán,
amikor elveszik életünkbõl. Mintha éhezne
szívünk… Vergõdni kezdünk az élet tenge-
rén, próbáljuk megtalálni utunkat, de érez-
zük, hogy valami hiányzik, valami örök em-
beri igény. Ilyenkor kell rájönnünk, hogy egy-
másért élünk, és azért, hogy szeretet lakoz-
zon szívünkben, s vezessen minket az élet-
ben. Erre kell rájönnie minden embernek, és
lehet valaki tehetségtelen, szerencsétlen, ha
tud szeretni, akkor már ember tud maradni.
Ilyenkor advent idején a várakozással teli
szeretet ad erõt a mindennapokra. 

Vincent Van Gogh ezt mondta: „Minél töb-
bet gondolkodom felõle, annál erõsebben ér-
zem, hogy nincs semmi, ami olyan mélysége-
sen mûvészi volna, mint az embert szeretni.”

Gyana DDániel, BBLG 99/a.

Szeretet és advent

Az Ûrhajós úti Gyermekotthonban 40 gyermek él, az egészen pi-
ciktõl a nagyobbakig. Minden csoport az életkorának megfelelõen
készül az ünnepekre. Az elsõ nagyon fontos lépés az adventi
idõszakban a Mikulás. A lázas készülõdés a téli szünetben kezdõdik
el igazán. Kidíszítik a csoportokat, ügyeskednek a gyerekek.

– A készülõdést lélekben is elkezdjük és a környezetünk díszítésé-
vel is ráhangolódunk az ünnepekre. Sokan már régóta tudják, hogy
mit szeretnének karácsonyi ajándéknak, de vannak olyanok is, aki
még gondolkodnak rajta. A karácsony hagyományos jelleggel zajlik
majd. Van egy közös karácsonyunk 22-én, ilyenkor összegyûlünk
egy nagy karácsonyfa alatt és énekelünk. De az igazi ünnep a gyere-
kek számára december 24-ének az elérkezése. Minden csoport ün-
nepi keretek között, bensõségesen készül, akár egy család. Közösen
díszítik a fát, ünnepi vacsora várja õket, megajándékozzák egymást –
avat be minket Bognár Veronika, az intézmény igazgatója. – Ilyenkor
sok jószándékú embereknek eszébe jutnak a mi gyermekeink, akik
kénytelenek valamilyen oknál fogva a családjuktól távol tölteni az ün-
nepeket. Eljönnek hozzánk, ajándékokkal kedveskednek. Megdob-
ban az emberek szíve, többen adakoznak és segítenek nekünk – te-
szi hozzá az igazgatónõ.

– A karácsony a legjobb ünnep. Feldíszítjük a fát, rajzolunk. Dí-
szeket készítünk papírból, a mézeskalácsból pedig angyalkákat.
Próbálok minél többet segíteni, ilyenkor az iskolában is készülõdünk
már. Ablakdíszeket vágunk ki, a narancsot szegfûszeggel díszítjük.
Ajándékot készítünk a gondozónõknek, a szüleiknek, testvéreinknek

és egymásnak is – kapcsolódnak be a beszélgetésbe a nagyobb
gyerekek.

– Izgulok, a többiek meséltek már a készülõdésrõl – mondja egy,
az elsõ gyerekotthonos karácsonya elõtt álló kislány.

– Nagyon örülünk minden felajánlásnak. A gyerekek ajándékozá-
sát idén nehezebben tudjuk megoldani, hiszen mind a többi gyer-
meknek, nekik is vannak igényeik. Ezen az intézményen kívül négy
lakásotthonunk is van, ahol összesen 48 nagyobb gyereket gondo-
zunk, rájuk is gondolnunk kell. Így ha bárkinek lehetõsége van segí-
teni minket – játékkal, ruhákkal, étkezési utalvánnyal – azt megkö-
szönjük. Sok jó kezdeményezés zajlik a városban. A mûvelõdési
központ mûvelõdésszervezõi a város iskoláiban
minden gyerekünknek egy-egy cipõsdobozba
gyûjtenek. Egyénileg is jönnek hozzánk, legin-
kább középiskolások, akik otthon össze-
szedték a régi játékaikat és behozták
ide. Cserébe bemutatjuk nekik,
itt hogyan élnek a gyerekek,
milyen családias légkörben.
Szeretnénk elérni, hogy tuda-
tukban ne a régi, állami gon-
dozott kép éljen, s fogadják el,
hogy ez is az élet része –
fejtette ki Bognár Veroni-
ka.  (N.K.) 

Karácsonyvárás együtt, szeretetben
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A Kórház-kápolna vasárnap reggeli szentmiséje után Fliszár Károly

esperes a hívõk jelenlétében megáldotta a vasúti hídnál lévõ felújított
feszületet. Annak idején találóan, az átkeléshez szükséges helyre állí-
tották a keresztet, oda, ahol híd van. Emlékeztessen bennünket arra,
hogy szenvedés, áldozat nélkül nem hull az ölünkbe semmi sem –
mondta. Végül megköszönte a segítséget azoknak, akik az útmenti
feszületet adományukkal helyrehozták. Legyen a kereszt a haldoklók
vigasza, reménysége! – hangsúlyozta.

A Szabadidõ Szervezõk Munkaközössége,
az önkormányzat és a Diákönkormányzat
szervezésében   általános és középiskolások
díszítették fel a város, Erzsébet téren felállított
karácsonyfáját. A Kanizsai Karácsonyváró ren-
dezvénysorozat indító eseményén forró teával
és édességgel kínálták a tûzoltók segítségév-
el ügyeskedõ diákokat. A téren a mélygarázst
építõ vállakozás felhívására rajzverseny is
zajlott. A karácsonyt idézõ alkotások készítõit
édességgel jutalmazták.

Vigasz, reménység

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Óvodája hagyományosan a Kór-
ház Kápolnában rendezte meg karácsonyváró jótékonysági estjét. Az
óvoda ezzel kívánt a szülõknek köszönetet mondani azokért az adomá-
nyokért, amellyel lehetõvé tették, hogy karácsonyi ajándékokkal lephes-
sék meg óvodásaikat. A MÁV-ovisok köszöntõ mûsora után a Piarista is-
kola tanulói pásztorjátékot, a Bolyais diákok karácsonyi dalokat adtak
elõ, végül az ORFF ABC ütõegyüttes és az ANIMA Gospel Kórus és Ze-
nekar produkciója zárta az estet.

Karácsonyváró jótékonysági est

A kórház gyermekosztályán évek óta ha-
gyomány, hogy nemcsak a kórházban lévõ
beteg gyermekeknek szerveznek karácso-
nyi mûsort, hanem azok számára is, akiket
krónikus betegségük miatt gyógyítanak. A
csodálatosan felújított Kórház-kápolnában
közel 90 gyermeket és az õket kísérõ szüle-
iket, nagyszüleiket köszöntötte dr. Baranyi
Enikõ fõorvos, és Fliszár Károly esperes. 

A gyerekek verses-zenés mûsorát köve-
tõen, névre szóló ajándékot osztottak ki a
gyerekeknek a Gyermekosztályért Alapít-
vány kuratóriumának tagjai.



SZOLGÁLTATÁS

BÉRLET

14

TÁRS

INGATLAN
Építési vvállalkozók ffigyelem! Nk-án

a Hunyadi úton 800 négyzetméteres
(20m x 40m) telek – társasház építé-
sére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5904K)

Nk-áán nyugodt környezetben, felújí-
tott, 87 m2-es lakás választható burko-
lattal, fal színnel, valamint kerttel és ga-
rázzsal eladó. Kisebb lakást beszámí-
tok! Érd.: 20/9616-404 (5958K)

Nk-áán a Nagyváthy 3. szám alatt
dupla garázs eladó. Érd.: 18 óra
után a 93/314-956 (5962K)

Nk-áán a belvároshoz közel két-
szobás, nagykonyhás, 57m2-es la-
kás  eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Tel.:
30/346-4038 (5972K)

Nk-áán a Liszt Ferenc utcában
kétszobás, központi fûtéses,
részben bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges!
Irányár: 27.000 Ft/hó. Érd.: 16 óra
után a 82/735-459 (5979K)

Városkapu lakópark (volt Tégla-
gyár) Mészáros L. u. Petõfi úti sarkán
üzlet-iroda, garázzsal, vagy külön
bérbeadó, cserélhetõ, esetleg el-
adó. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271,
30/4540-529 (5980K)

Budán, közel a Skálához, téglaépü-
let 3. emeletén (liftes házban) másfél
szobás (különbejáratú) lakás felszerel-
ve kiadó. Érd.: 20/923-2469 (5969K)

Vállalkozók, társaságok elek-
tronikus könyvelését, bérszámfe-

jtését vállaljuk 25 év tapasztalattal.
Érd.: Balaskó Gyöngyi adótanác-
sadó, 20/4500-827, 93/310-154
(5981K)

Az Ön számára értéktelen vashul-
ladékot, forgalomból kivont gépjár-
mûvét készpénzért átveszem! La-
kókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készítését,
betûvésést, régi sírok tisztítását, fel-
újítását számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nk, Ady Endre u.
65. Tel.: 06-93-333-449, 06-70-511-
7863 (5641K)

Építési vállalkozó vállal: kõmû-
ves és tetõfedõ munkákat, régi há-
zak felújítását, épületek szigetelé-
sét, lépcsõházak festését, stb.!
Tel.: 30/6398-825, 70/5039-407
(5900K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
Hifi, stb.) megjavítom! Tel.: 20/510-
2723 (5971K)

Nk-ii étterembe gyakorlott felszol-
gálót éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (5973K)

50 év körüli, magas, fiatalos
megjelenésû, jól szituált, férfi kere-
si hasonló korú, egyedülálló (lehe-
tõleg gyermektelen), csinos, igé-
nyes hölgy társaságát hosszú táv-
ra! Leveleket a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap szerkesztõségébe várok,
„A jövõ reményében” jeligére,
8800 Nagykanizsa, Pf.: 154. címre.
(5974K)

APRÓHIRDETÉS

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK

KEDVES ÜGYFELEINKNEK
Nagykanizsa, 
Csengery út 111/b.
Tel.: 93/310-103, 30/315-9288
Fax: 93/536-237

Web: www.maratonkft.hu ! E-mail: maratonkft@invitel.hu

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19

Szombat: 7 – 12

Szaloncukrok az alábbi ízekben kaphatók:
meggy-marcipán, puncs-mazsola, gumicukros, vilmoskörte, karamell,

konyakos, mákos, kapuciner, kókusz, cherry, vadász, zselés, eper

Ünnepi nyitva tartás:  
december 21-én 9-18 óráig, 22-én 9-18 óráig, 23-án 9-14 óráig

T.: 30/653-7964 " Nyitva: minden nap  9-21-ig
Túr de FlancTúr de Flanc

MINDENMINDEN
csütörtökön: ZAKÓ-BLÉZER, pénteken: GYERMEKRUHA,
szombaton: KABÁT, DZSEKI, vasárnap: KILÓS, FELNÕTT
RUHA, PIZSAMA, hétfõn: NADRÁG, MELLÉNY, kedden:
SZOKNYA, POLÓ, szerdán: PULÓVER, CIPÕ.

HOGY MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNI HOZZÁNK?HOGY MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNI HOZZÁNK?

VVideókölcsönzésideókölcsönzés

Hirdetés
„Céljaink máig nem változtak, ma sem

engedünk a 48-ból, így nem engedünk 56-
ból sem.”

PETÕFIVEL ÖÖTVENHATRÓL
Találkozzunk újra január 1-jén 17 órakor a

Deák téren! Ünnepi beszédet mond
egyesületünk új elnöke, Kóré Péter

Valamennyien hozzunk egy-egy szál gyer-
tyát vagy mécsest!

Nagykanizsai Polgári Egyesület

400 gr-os családi vegyes 259 Ft

Minden kedves vásárlónknak 
békés, boldog karácsonyt kívánunk!
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Képviselõi fogadóóra
Marton István, Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere 2007.

január 3-án, szerdán, Cseresnyés Péter alpolgármester 2007. január
10-én, szerdán, dr. Kelemen Marcell jegyzõ 2007. január 17-én, szer-
dán 8.30-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri
épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán tiszte-
lettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormány-
zati képviselõje, OKISB-elnök december 27-én esedékes fogadóórája
elmarad, de 2007 januárjáról ismételten fogadóórát tart minden szer-
dán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagy-
kanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. Sz. választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart 2007. január 8-án, hétfõn 17 órától 19 óráig a kenyár-
gyári PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjú-
ság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2007. január 3-án, szerdán 16
órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõ-
gyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpa-
vár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Bizzer András a 4.vk. önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2007.
január 5-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi
Cs. Sándor Általános Iskolában.

A Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht., mint a temetõk kezelõje érte-
síti az érintett hozzátartozókat, hogy a nagykanizsai Tripammer utcai
köztemetõ, - Kiskanizsai, - Palini, - Bajcsai, - Bagolai, - Fakosi, -
Miklósfai, - Korpavári, - Sánci temetõkben a sírhelyek közül többnek
lejárt az érvényességi ideje. Ezek közé tartozik: Kriptáknál az 1907
elõttiek, megváltás 100 évre. Síroknál az 1982 elõttiek, megváltás 25
évre. Urnafalban az 1997 elõttiek, megváltás 10 évre. Urnakriptáknál
az 1987 elõttiek, megváltás 20 évre.

E hirdetmény alapjául szolgál a temetõkrõl és a temetkezésrõl szó-
ló XLIII. törvény valamint a 145/1999. (X.I.) Kormány rendelet.

A sírhelyeket újraváltani illetve errõl tájékoztatást kapni a temetõ-
gondnokságon lehet, melynek elérhetõsége a következõ: Temetõ-
gondnokság Nagykanizsa 8800, Tripammer utca 1. Tel: 93/311-530

A lejárt sírhelyeket az újramegváltás elmaradása esetén a 2007 év
második felében értékesítésre meghirdetjük. 

Lejárt érvényességi idõ

Lesz 
szemétszállítás

A VIA Kanizsa Kht. tájékoz-
tatja Nagykanizsa város la-
kosságát, hogy a Sauber-
macher-Pannónia Hulladék-
gyûjtõ Kft. 

2006. december 25-én,
26-án (Karácsony) és 2007.
január 1-én (Újév) a hulla-
dékszállítási program szerint
végzi tevékenységét, azaz
lesz szemétszállítás. 

Kérik a város lakossá-
gát, hogy az ünnepre való
tekintettel reggel 7 óráig
helyezzék ki hulladékgyûj-
tõ edényeiket.

A képen látható Czoffer Edit
országos körözését rendelte el
eltûnés miatt a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság. A 35 éves
nagykanizsai nõ 2006. decem-
ber 7-én távozott el a Postakert
utcai lakásából, azóta életjelet
nem adott magáról, tartózkodási
helye ismeretlen. Személyleírá-
sa: 178 cm magas, vékony
testalkatú, arca hosszúkás, vö-
rös haja kissé elhanyagolt és az
arcába lóg, szeme barna, foga-

zata ép, de felül a jobb oldali el-
sõ foga kissé kifelé áll. Mozgás-
szervi betegsége miatt mozgás-
koordinációs problémái vannak,
gerince merev, ezért furcsán
megy, járás közben lábát erõ-
sebben teszi a földre, könnyen
elfárad, gyógyszeres kezelés
alatt áll. Utoljára viselt ruházata:
fehér színû télikabát, fekete ba-
kancs. Távozásakor személyi
igazolványt, telefont, gyógyszert,
pénzt nem vitt magával.

Kérjük azokat, akik Czoffer
Edit tartózkodási helyével kap-
csolatban információval ren-
delkeznek, jelentkezzenek sze-
mélyesen a Nagykanizsai
Rendõrkapitányságon, vagy a
következõ telefonszámok vala-
melyikén: 107, 93/312-190
(57-24 mellék).

Fe
lh

ív
ás

Nagykanizsa MMegyei JJogú VVáros 
Önkormányzata nnevében bbékés, 
boldog kkarácsonyi üünnepeket 
és ssikerekben ggazdag úúj eesztendõt 
kívánunk aa vváros vvalamennyi llakójának 
és aaz öönkormányzattal 
együttmûködõ ppartnereinknek.

Marton IIstván, ppolgármester
Cseresnyés PPéter, aalpolgármester

Nagykanizsa MMegyei JJogú VVáros 
Polgármesteri HHivatala vvalamennyi 

dolgozója nnevében bbékés, bboldog 
karácsonyi üünnepeket éés ssikerekben 

gazdag úúj eesztendõt kkívánunk 
valamennyi nnagykanizsai éés NNagykanizsa 

illetékességi kkörzetébe ttartozó üügyfelünknek.

Dr. KKelemen MMarcell, jjegyzõ
Dr. GGyergyák KKrisztina, aaljegyzõ

Ötleteket várnak
Kérik a kanizsai városlakókat, hogy írják le ötleteiket az Ifjúsági és

Civil Ház jövõbeni mûködésével kapcsolatban. Így szeretnék elérni,
hogy a nagykanizsai Kulturális Negyednek és benne az Ifjúsági és
Civil Háznak tartalmas funkcióját megtalálják. Beadási határidõ: 2007.
január 22., helye: Polgármesteri Hivatal, Mûvelõdési és Sport Osztály,
8800 – Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 



A „„Kanizsai KKarácsonyváró” ccímû pprogramsorozat kkeretében dde-
cember ttizennyolcadikától llehetett mmegtekinteni aaz EErzsébet ttéren kki-
alakított bbetlehemet. AA Dobri LLajos, ffidelitasos ffiatalok, Jerausek GGyu-
la fafaragó, Kocsis AAntal, vvalamint aa HHuszár éés KKatonai HHagyomány-
õrzõ EEgyesület ááltal öösszeállított éépítményben bbetlehemes jjátékot
mutattak bbe aa HHevesi SSándor ÁÁltalános IIskola ttanulói.

BBeettlleehheemm,, 
nnééppeess nnéézzõõsseerreeggggeell

A hipermarketekek tele lesznek frusztrált, depressziós gyere-
kekkel, akik nem azt kapták a Jézuskától, amit szerettek volna.

A pszichiátriák megtelnek kiidegelt szülõkkel és nagyszülõkkel.
A trópusi és a síüdülõhelyek megtelnek a „jómunkátvégzett”

marketingesekkel.
A szomszéd Böske néne kitöri a combnyakát egy kínai gyárt-

mányú, lendkerekes Krisztus figurában, amelyet a szemben lakó
újgazdagné kihajított az utcára, mert nem tudta, hogy micsoda.

Sikerül mindössze egy óra alatt elautóznod a Deák tértõl az
Erzsébet térig!

A fõnököd nagyvonalúan közli, hogy december 30-án csak
este nyolcig kell benn maradnod.

Ezúttal azon barátaid túlórázzák magukat halálra, akik a vevõ-
szolgálatokon dolgoznak.

A piacokon minduntalan susimelegítõs figurák próbálnak a
sátrak mögé rángatni, hogy a garantáltan legmárkásabb osztrák
tûzijátékot sózzák rád.

Van idõ hétközben moziba menni! Az elegáns diszkóban
összejöttél egy hosszú combú, kissé egyszerû gondolkodású
szõkével, beültök a megaplexbe megnézni a Kill Bill 2-t, de a szö-
szi a folyamatosan azt kérdezgeti, hogy ki az a killibilli, és miért hal
meg a végén a kereszten, miért nem szabadítják ki az amcsik. Ki-
felé jövet kiderül, hogy véletlenül a Passióra ültetek be.

Van idõ hétközben partizni! Két ünnep közötti csajosbuli a
diszkóklubban, egy barátod BMW-jének hátsó ülésén túltequiláz-
va felcsípsz egy helyes, izmos, kissé ruhátlan fiút, aki ugyan nem
egy Cicero, sõt nemigen szólal meg, csak férfiasan morog, de az
élet más területein teljesít!!! Pár nap múlva BMW-s barátod rajtad
kezdi keresni elveszett pitbullját…

Búcsúzóul 110 jjel, aamelyrõl éészreveszed, 
hogy eelmúlt aa kkarácsony, ss kközeleg aa sszilveszter


