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Második könyvét mutatta be a
Bakonyi Erzsébet – Deregi László
szerzõpáros a Honvéd Kaszinó-
ban Templomok, kápolnák, ke-
resztek Nagykanizsán címmel.

Marton István polgármester ünne-
pélyes köszöntõje után Balogh László
OKISB-elnök méltatta a kötetet, aki el-
mondta, hogy a „homo digitális” korá-
ban is reménykedhetünk, hogy van
még értelme az ilyen könyvnek, mely
a mi saját, kanizsai, alkotásainkról szól.

Halmos Ildikó, a bemutató házi-
asszonya arról kérdezte a szerzõket,
honnan jött a kötet ötlete, hogyan telt
a munkafolyamat, s miért éppen egy-
mást választották a közös munkához.

– Tavaly hasonló idõszakban je-
lent meg elõzõ kiadványunk, a Köz-

téri alkotások Nagykanizsán –
mondta Deregi László. – Ennek a
munkálatai során rengeteg értékkel ta-
lálkoztunk, templomokkal, keresztek-
kel, s így tulajdonképpen ez a könyv
annak egyfajta folytatása. Ez alkalom-
mal tizenhét templom története került
bemutatásra Bakonyi Erzsébet fotóival
illusztrálva. Mindketten a médiában
dolgozunk, jellemzõen figyeljük egy-
más munkáját – ez adta a lehetõséget,
hogy együtt készítsük el a könyvet.

– Úgy indultam útra, hogy min-
den évszakból legyenek felvételek. –
mesélte lapunk munkatársa, a kötet
fotósa, Bakonyi Erzsébet. – Töre-
kedtem a látvány dokumentálására,
holott szívem szerint használtam
volna valamilyen szûrõt, hogy sej-
telmesebbek legyenek a képek, de az

árnyékok és a napsugarak hozzáse-
gítettek ehhez. Mindenkinek aján-
lom azokat a sétákat, amelyeket a
fotózás során megtettem, ha éppen
rossz kedvük van, vagy kikapcsolód-
ni szeretnének; érdemes a templo-
mokra rácsodálkozni, a keresztek-
hez vezetõ utakat megtenni.

Az est hangulatát emelte Bagaja
Zoltán brácsamûvész játéka,
Baráth Yvette és Gerócs Erzsébet
közös elõadása, valamint Horváth
István Radnóti-díjas versmondó
könyvbõl idézett részletei.

Steyer Edina

Marton István polgármester és
Cseresnyés Péter alpolgármester
meghívására városunkban tar-
totta kihelyezett ülését az Or-
szággyûlés Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottsága. 

Az önkormányzati képviselõk és
a meghívott vendégek programja a
Medgyaszay Házban kezdõdött,
ahol elõször beszámolót hallgattak
meg Zala Megye egészségügyi
helyzetérõl, majd az egészségügyi
reform végrehajtásának kanizsai
tapasztalatairól számolt be Dr. Ko-
vács József, a Kanizsai Dorottya
Kórház fõigazgatója. A délutáni
órákban a bizottság tagjai elláto-
gattak a kórházba, ahol megtekin-
tették a Sürgõsségi Betegellátó
Osztály, a Csecsemõ- és Gyerek-
osztály, a Rehabilitációs Osztály és
a Tüdõgondozó mûködését. Itt tar-

tózkodásuk záróeseményeként kul-
turális program várta a képviselõ-
ket a Thúry György Múzeumban.

A beszámolót követõen a tapasz-
taltakról sajtótájékoztatót tartott Dr.
Kökény Mihály, a bizottság elnöke
valamint két alelnöke, Dr Mikola
István és Dr. Schwarcz Tibor. 

– A bizottság gyakorlatában sok-
éves tradíció, hogy idõnként kihelye-
zett ülésekre kerül sor éppen azért,
hogy tájékozódjanak az intézmények-
rõl – hangsúlyozta Dr. Kökény Mi-
hály. – Pécs után idén ez a második al-
kalom, most Zala megye egészségügyi

helyzetérõl, gondjairól, ezen belül a
Kanizsai Dorottya Kórházról tájéko-
zódtak, de szó esett az alapellátásról
és a lakosság egészségi állapotáról is.
Sok izgalmas kérdés merült fel a hu-
mánerõforrástól kezdve az új lehetõsé-
gekig. Számtalan tanulságos tanácsot
kaptak a kórház vezetõitõl. Úgy látja,
Zala megye intézményeiben, a megyei
és a kanizsai kórházban igyekeznek
helyt állni. A körülményekhez képest a
kanizsai kórház pénzügyi helyzete elég
jó, ahhoz viszonyítva, hogy milyen ki-
hívásoknak kell megfelelni. 

Dr. Mikola István alelnök ki-
emelte: a két tapasztalt, professzio-
nális vezetõ, Dr. Csidei Irén és Dr.
Kovács József, Magyarország leg-
jobb kórházvezetõihez tartoznak.
Mind a ketten a helyi népegészség-
ügyi adatokkal kezdték elõadásu-
kat, ami egyértelmûen jelzi, hogy
az egészségügyben a kórházak fele-
lõsek a térségi népegészségügyi
adatok formálásában. Nagyra érté-
kelte, hogy mindkét kórház a kiszá-
míthatatlan változások ellenére va-
lamiféle gazdálkodási egyensúlyt
produkál, ami ma nagyon nagy ér-
ték. Fenntartják a mûködõképessé-
güket, ami annál inkább is értékel-
hetõ, mert a kórházak Magyaror-
szág legnagyobb gazdasági üzemei.
Az elismerés és az aggodalom
hangján szólt, mert a 2009-es év

minden korábbinál nehezebb lesz.
Aggódni kell a bevételi oldal miatt,
hiszen a bérek csökkennek, a gaz-
dasági fejlõdés megtorpan, márpe-
dig az egészségügy jövedelemará-
nyos bevételekbõl mûködik. Ha a
kibontakozó pénzügyi, gazdasági
válságban a bevételi oldalon prob-
lémák lesznek, a megnyirbált ki-
adási elõirányzatok sem tarthatók.
Ebben a helyzetben felértékelõdik a
professzionális menedzsment sze-
repe. Végezetül felkérte a városi és
megyei vezetõket, hogy támogas-
sák a kórházak menedzsmentjeit az
intézmények mûködõképességének
fenntartása érdekében. 

– A költségvetésért azért annyira
nem kell aggódni – jegyezte meg Dr.
Schvarcz Tibor alelnök. – A számok
azt mutatják, közel azonos mértékû
lesz az OEP bevételi oldala mint az
elmúlt idõszakban, ami azért komoly
kihívást jelent a menedzsmentek, hi-
szen az inflációra fel kell készülni.
Most a törvényhozás kapcsán már
lefektetik azokat az elveket, amely-
ben meghatározzák mik is a súlypon-
ti kórházak. Eddig kijelölték, most
pedig meghatározzák mi is a súly-
ponti kórház, és a rendelkezésre álló
fejlesztési pénzekbõl tartalommal
töltik meg a jogszabályokat.

B.E.
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Minden kkedves OOlvasónknak 
Kellemes KKarácsonyi ÜÜnnepeket, 
és BBoldog ÚÚj ÉÉvet kkívánunk!

Kanizsa LLokálpatrióta HHetilap

A szeretet akkor él, ha minden nap igaz,
néhány szép pillanat az évekre nem vigasz.

Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát,
de ha elfújtad a gyertyát, õrizd meg a fényt tovább!

(Berkes Gábor)
***

Eljön a tél, és lesz tán fehér Karácsonyunk,
ami elfeledteti, hogy annyi figyelem mellett 

még mi is hibázhatunk.
(Pierrot)

Tájékoztatjuk ÖÖnöket, hhogy kkövetkezõ llapszámunkat 22009. jjanuár 88-áán oolvashatják

A Fidesz elnökének üzenetét
hallgathatják meg mindazok,
akik az új év elsõ napján 17 óra-
kor részt vesznek a Nagykani-
zsai Polgári Egyesület Deák téri
ünnepségén – tudtuk meg Kóré
Péter elnöktõl, aki ez alkalom-
mal alapvetõ polgári szabadság-
jogainkról is szót ejtett.

– „Nem értek egyet önnel, uram,
de kész vagyok meghalni azért,
hogy szabadon elmondhassa véle-
ményét!” Ezt a – Voltaire-nek tu-
lajdonított – mondatot ajánljuk
mindazok figyelmébe, akik azt hit-
ték, csökkenthetik egyesületünk
rendezvényeinek látogatottságát,
ha plakátjaink leszaggatásával
vagy bármely más módon a véle-
ménynyilvánítás, az információ
szabadságát korlátozni próbálják.
Emlékezetes, szégyenletes módon
egy éve éppen Petõfi képét rongál-
ta meg a politikai vandalizmus.
Különösen idõszerû ez a figyel-
meztetés most, fele idõben a sza-
bad sajtó legyõzhetetlenségérõl is
szóló, jól sikerült célpontos kö-
zönségtalálkozó és a január 1-jei,
17 órai Petõfi ünnep között. Im-
már hetedszer találkozunk a De-
ák téri, az idén megtisztított szo-
bornál. Ide várjuk mindazokat,
akik egy szál gyertyát vagy mé-
csest hoznak a születésnapra.
Egyesületünk vezetése ezúton szó-
lítja fel azokat a politikai erõket,
melyek szimpatizánsaiknak vall-
hatják az említett vandálokat,
hogy ne csak szavakkal határo-
lódjanak el! Parancsolják vissza
õket, és mindent tegyenek meg
azért, hogy ne ismétlõdhessen
meg az egész városunkra szégyent
hozó rombolás. Mi változatlanul
az építkezés pártján állunk, ezt kí-
vánjuk egész városunknak is – fe-
jezte be a Nagykanizsai Polgári
Egyesület elnöke. 

OOrrbbáánn VViikkttoorr 
PPeettõõffiirrõõll

A kanizsai belváros esténként
valóban sajátos hangulatot
áraszt ilyenkor az ádventi idõ-
ben, karácsony ünnepén. Éppen
a téli napfordulóhoz érkezünk
az ünnep napjaiban, s a világos-
ság ismét gyõzedelmeskedik a
sötétség felett. A mintegy angyal-
szárnyakat formázó, légiesen ha-
rangokat tartó díszvilágítás, meg
a fákon megcsillanó, a városháza
sziluettjét bevonó fénykompozí-
ciók is ezt erõsítik bennünk. Fel-
felé irányítják tekintetünket. S
ha elindulunk Kanizsa csendes
utcáin egy esti sétára, sok - sok
ház ablakában is ott láthatjuk a
hol diszkrétebben, hol hivalko-
dóan ragyogó csillagokat, gyer-
tyákat. A fény, a világosság hoz-
zátartozik ehhez az ünnephez.
Sõt elképzelhetetlen nélküle.
Nem is takarékoskodunk vele,
olyan jó, ha ûzi a sötétet. Ottho-
nainkban a fenyõkön meggyúj-
tott gyertyák fényével igyek-
szünk meghittebbé varázsolni a
családi légkört. 

Kérdezhetjük, miért hát a cím-
ben megjelölt felszólítás? S kinek
címezzük? Hiszen az elõbb emlí-
tett fényekbõl, melyekrõl mi gon-
doskodunk, nincs hiány. Az idézõ-
jelbe tett kérés jelzi, egy taizei
ének kezdõsoráról van szó.
„Gyújts éjszakánkba fényt, hadd

égjen a soha ki nem alvó tûz, a ki
nem alvó tûz…” Igen, Mennyei
Atyánkat szólítjuk, s Õt kérjük,
gyújtsa meg fényét bennünk, szí-
vünkben! Õt kérjük, aki az õsi
próféciában megígérte: „a nép,
amely sötétségben jár, nagy vilá-
gosságot lát. A halál árnyékának
földjén lakókra világosság ra-
gyog!”  (Ézsaiás 9, 1) S aztán így
folytatódott az ígéret: „Mert egy
gyermek születik nekünk, fiú ada-
tik nekünk. Az uralom az õ vállán
lesz, és így fogják nevezni. Cso-
dálatos Tanácsos, Erõs Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Feje-
delme!” (Ézsaiás 9, 5) Lukács
evangélista, az orvos pedig így
vall: „az Úr angyala megjelent ne-
kik, körülragyogta õket az Úr di-
csõsége, és nagy félelem vett erõt
rajtuk. Az angyal pedig ezt mond-
ta nekik: Ne féljetek, mert hirde-
tek nektek nagy örömet, amely az
egész nép öröme lesz: Üdvözítõ
született ma nektek, aki az Úr
Krisztus, a Dávid városában!” (Lk
2, 9 - 11)                       

Igen, karácsonyt ezért ünnepel-
hetjük, mert megszületett Jézus
Krisztus, aki önmagáról, mint a
Világ Világossága szól. S ahol Õ
jelen lehet, ott nem egyszerûen va-
lami külsõ sziluett változás megy
végbe, s nem csupán bizsergetõ
hangulat lesz úrrá legalább néhány
óráig, legfeljebb néhány napig az
ember életén. Õ képes éjszakánkba
valóban fényt árasztani. Õ azért
jött, s született emberré, mint Isten
Fia, hogy ne maradjunk kiszolgál-
tatottjai a kísértõnek, szeretetlen,
önzõ indulatainknak, az iránta és
embertársaink iránti közönyünk-
nek, békétlen természetünknek, s a
tõlünk csak lépésnyire lévõ halál-
nak. Azért jött, hogy életünk újra
haza találjon, abba az otthonba,
melyet büszkén, vagy nagyon ke-
serûen elhagytunk. 

Pál apostol így tanúskodik kará-
csony örömhírérõl: „Megjelent az
Isten üdvözítõ kegyelme minden
embernek!” (Titus 2, 11) Az erede-
ti görög kifejezéssel itt szinte azt a
pillanatot akarja érzékeltetni, ami-
kor valaki tanújává válik a napkel-
tének. Ahogyan a pirkadat, majd a
nap izzó korongja véget vet az éj-
szakának. Nem véletlen, hogy a
keresztyének a legyõzhetetlen nap
pogány római ünnepe helyett
Krisztus „napjának felkeltét” ün-
nepelték. 

Meg vagyok gyõzõdve arról,
hogy aktuálisabb kérésünk ezen
a karácsonyon sem lehet: „gyújts
éjszakánkba fényt” Urunk, mert
körülöttünk fények, bennünk
csillagtalan éjszaka. A Benned
való bizalomnak már szikráját
sem leljük. Sokunknak egyre ki-
látástalanabbnak tûnik a holnap-
ja, egyre bizonytalanabbnak a
megélhetése. Éjszaka borult
megannyi széthulló családra, be-
tegségével, magányával küzdõ
honfitársunkra. A szeretet so-
kunkban meghidegült, jóllehet az
ünnepek során érezzük, mennyi-
re szomjazzuk, s milyen jó vala-
mit megmutatnunk belõle. Mégis
van okunk az örömre, mert meg-
jelent az irgalom, a kegyelem, s
ez mindnyájunkra érvényes.
Ezért boldogan énekeljük:„A ha-
lál éje rámborult, de virradt a te
fényed, és messze ûzött éjt, borút
a béke, üdv és élet. Most ragyog,
éltet már a hit, ó áldom szép sug-
áraid, én lelkem napja, Jézus;
Csak egyet, egyet kérhetek, egy
égi jóra várok: hogy a szívemben
végy helyet, ó Jézus, bárhol já-
rok. Tedd jászladdá a szívemet!
Jer, térj be, és betér veled az
öröm égi fénye!” 

Deme Dávid,
evangélikus lelkész

„„GGYYÚÚJJTTSS ÉÉJJSSZZAAKKÁÁNNKKBBAA FFÉÉNNYYTT!!””

DDeecceemmbbeerr 2200..
sszzoommbbaatt 1188 óórraa
Kiskanizsai ttemplom

„„ÉÉnneekkkkeell ddííccsséérrlleekk”” 
- eegyházi éénekek

Maczkó MMária 
népdalénekes eelõadása

Belépõdíj: 6600 FFt

43_bizt.qxd  2010.12.15.  9:22  Page 3



KKaanniizzssaa –– VVáárroossrréésszz 2008. december 18.4

A 11-es számú választókerület
voltaképpen a kanizsai belváros,
amely a Batthyány és Zrínyi ut-
cáktól és a Széchenyi tértõl kezd-
ve a Fõ utca, a Sugár utca eleje
és az Erzsébet tér által, illetve a
Kalmár és Vásár utcák által ha-
tárolt városrészt foglalja magá-
ba. A belváros különleges körze-
te a városnak abból a szempont-
ból, hogy nemcsak az itt élõk
mindennapi életének színtere,
hanem egy szélesebb réteget –
így a kanizsaiakat és a vonzás-
körzetbõl ide látogatókat is
(meg)érinti.

– A ciklus második évére megol-
dódott az útszélesítés, továbbá a
járda és a közvilágítás kiépítése a
Vásár utcában – kezdi az elért
eredmények sorolását dr. Kolonics
Bálint önkormányzati képviselõ. –
Egy másik fontos feladat a belvá-
ros zöld területének fejlesztése: a
fõkertésszel együttmûködve sike-
rült megritkítani és fiatalítani az
elöregedett és balesetveszélyes fá-
kat. A fakoronák lakóházakra és
autókra veszélyes részeit megtisz-
tították. A Batthyány utcában pél-
dául a vágással azonos ütemben
magas fákat telepítettek a növény-
zet fiatalítása céljából, és remé-
lem, hogy a tavaszi lombhajtással
már olyan utcaképet ad, ami elfo-
gadható a lakosság számára. A Ki-
rály utcában van egy olyan lakó-
épület rész, ahol a csatornázás
korszerûsítését, az útburkolat javí-
tását és parkolók kiépítését kell
megoldani. Ezt sikerült elfogadtat-
ni a közgyûléssel és meg is volt a

költségvetésben erre az elkülöní-
tett fedezet és úgy gondolom, hogy
tavasszal el is kezdõdhet a csator-
názás korszerûsítése.

–Úgy tudom, hogy játszóteret is
szeretnének létrehozni a belváros-
ban. 

– Így van. Már tartottunk lakos-
sági fórumot e témakörben és kide-
rült, hogy a játszóterek aránya el-
tolódott más városrészek irányá-
ba. Ugyanakkor megváltozott a
belváros lakóövezeteinek struktú-
rája, mert új társasházak épültek a
Kalmár és Vásár utcákban. Fiatal
családok laknak itt sok gyermek-

kel, ezért nagy szükség van játszó-
terekre. A városfejlesztési osztály-
lyal együttmûködve már keressük a
megfelelõ helyszínt, és a jövõ évi
költségvetésben javaslatként elõ-
terjesztem egy belvárosi játszótér
létesítését, ami a belváros nyugati
részén – vagyis a Fõtér és Vásár
utca környékén – kell, hogy elké-
szüljön.

– Sokan hiányolják a Sétakert-
hez vezetõ korábbi gyalogos kishi-
dat.                         

– A vasút villamosításával a
Batthyány utca és a Sétakert közöt-
ti kishidat lebontották, pedig fon-
tos összekötõ kapocs volt a
MAORT-telep, Sétakert, Batthyány
utca és a Herman Ottó utcai lakó-
telep és a belváros között. Minden
évben javasoltam a kishíd helyre-
állítását és újjáépítését. Mindez
egyrészt azért bír jelentõséggel,
mert a Maort utcából kellemesebb
környezetben nyújt közlekedési le-
hetõséget az ott lakóknak a belvá-

ros felé, másrészt pedig a Batthyá-
ny és Herman utcákban lakók a
kishídon át könnyebben meg tud-
ják közelíteni a Sétakertet, nem
szólva arról, hogy jobban hozzájá-
rulna a Sétakert funkció bõvítésé-
hez is, ha újra visszaállítanák a
kishidat. A belvárosi játszótér ki-
alakításánál egyébként lényeges
szempontnak tartom azt, hogy a
belváros rekonstrukció az autós-
forgalom csökkentésével és a gya-
logosforgalom növelésével, továb-
bá sétálóutca, kerthelyiségek és te-
rek kialakításával több embert
vonzana a belvárosba. Ez fokozot-

tan indokolttá teszi azt, hogy ne
csak az itt élõ emberekre alapoz-
zuk a gyerekeknek a játszótér ki-
alakítását, mivel szélesebb réteg
keresi fel a belvárost. A játszóterek
mellett még fontos az, hogy a tíz
éven felüli korosztálynak nincs
megfelelõ közösség tér sem a város
viszonylatában, sem a belváros-
ban. Ahhoz, hogy ezek a fiatalok
ne kallódjanak, szükséges az igé-
nyeiknek megfelelõ közösségi tere-
ket kialakítani. Így létrejött már
egy kerékpáros pálya, de szükség
van még egy gördeszkapályára és
különbözõ közösségi terekre. A
vállalkozók számára fontos kérdés
a belváros rekonstrukció Fõ utcát
érintõ átalakítása: a jármûforga-
lom csökkentése, illetve kiszorítása
a Fõ utcáról, továbbá sétáló utca
és terek kialakítása egyrészt fontos
azért, mert a vendéglátó helyek a
kerthelyiségeket csupán – ideigle-
nes jelleggel – szezonálisan tudják
csak elhelyezni a Fõ utcán. Gya-
korlatilag a gyalogos forgalom
megfelelõ biztosítása mellett – ami
korlátok közé szorítja a kerthelyi-
ségek méretét,  célszerûbb lenne a
térburkolatra az utcabútorok és a
belvároskép végleges kialakítása
az önkormányzat részérõl, ami ta-
lán a belváros rekonstrukció folya-
mán megvalósul, és így megfelelõ
feltételeket tudna a város biztosíta-
ni a vállalkozók számára a kerthe-
lyiségek elhelyezésére. 

– Lehet Nagykanizsából egy
szép, mediterrán hangulatú város?

– Nagykanizsa belvárosa – más
európai városok viszonylatában is
szép, mert olyan építészeti értékek-
kel rendelkezõ épületek találhatók
a belvárosban, amelyeket meg kel-
lene õrizni eredeti állapotukban.
Erre vonatkozóan is tettem már ja-
vaslatot, hogy évente olyan alapot

kellene létrehozni, amibõl támo-
gatni lehetne ezeket a társasháza-
kat és az önkormányzat az utca-
fronti homlokzat felújításában
anyagi részt vállalna, hiszen ez
nem csak a tulajdonosok szem-
pontjából fontos, hanem a város-
ban élõk és a Kanizsára ellátogató
minden ember számára, hiszen aki
feltekint, nem düledezõ vakolatot
lát, hanem a helyreállított homlok-
zatokat. Azt gondolom, hogy ezt
erõhöz mérten – éves ütemezéssel
– meg lehetne valósítani, és öt-hat
év alatt a belvárosi homlokzatokat
teljes mértékben fel lehetne újítani

és büszkék lehetnénk rájuk.
– Tõsgyökeres kanizsai vagyok,

itt lakom a Deák téren és nagyon
szeretem ezt a városrészt – veszi át
a szót Németh Sándor. – Szép a
környezet és aránylag nyugodt,
csendes ez a városrész. Az utóbbi
idõben sokat változott a belváros,
de nem biztos, hogy mindig elõ-
nyére. Még hagy kívánnivalót ma-
ga után a belváros rekonstrukciója
és az épületek felújítása, mert
azért azt látni kell, hogy a Fõ úton
itt-ott állványerdõk vannak. Gon-
dolom, hogy ennek komoly anyagi
vonzata van, amivel sem a lakók és
sem a város nem rendelkezik, tehát
ezért ezt a problémát mihamarabb
meg kellene oldani. A városrész-
ben parkolási gondok is vannak:
véleményem szerint kevés a parko-
ló, tehát valahol Kanizsa már ki-
nõtte ezt a jármûállományt, ami je-
lenleg a városban közlekedik. Va-
lószínûleg, hogy annak idején,
amikor a lakókörnyezetet tervez-
ték, még nem számoltak ekkora
gépjármû forgalommal. A Deák té-
ri parkoló is állandóan zsúfolt és
sok a szabálytalanul parkoló gép-
kocsi, ezáltal több a közterület-fel-
ügyelet munkája is. Tudomásom
szerint már régóta tervezi a város
a Fõ út tehermentesítését, és a Zrí-
nyi utcát be akarják kötni a Kór-
ház utcába az Eötvös tér – Teleki
út –Kórház utca találkozásához.
Ezt nem találom szerencsés megol-
dásnak, egyrészt a parkolási gon-
dok miatt. A Zrínyi utca egyik ol-
dala most is végig tele van parko-
ló autókkal. Ráadásul, ha még eb-
be a szûk utcába terelik a Fõ útra
kihajtó forgalmat, akkor szerintem
elviselhetetlen lesz ennek a lakó-
övezetnek a terhelése.

Gelencsér Gábor

SSzzééppüüllõõ bbeellvváárrooss –– sszzáázzaaddeellõõii hhaanngguullaattttaall

A Nagykanizsai Református Gyülekezet és Alapítványa, 
megtartja 2009. január hó 9-tõl március hó 13-ig a

KANIZSAI ESTÉK PROGRAM SOROZATOT
immár 10. alkalommal, melyre mindenkit szeretettel várunk

Az elõadások: 17 óra 30 perckor kezdõdnek

Helye: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM 
NAGYKANIZSA, KÁLVIN TÉR 1.

Központi téma: A globális válság hatása a társadalomra

Január 9. Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
Január 16. Balog Zoltán országgyûlési képviselõ 
Január 30. Dr. Tõkéczki László egyetemi docens

Február 6. Dr. Csath Magdolna közgazdász
Február 13. Dr. Semjén Zsolt KDNP elnök

Február 20. Makovesz Imre építész
Február 27. Dr. Márkus Mihály református püspök

Március 6. Dr. Matolcsy György közgazdász
Március 13. Kulturális mûsor
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Tisztelt Szerkesztõség!

Elsõ pillanatban döbbenten néztem – de szomszédaim ugyanúgy áll-
tak az „árok" partján, amikor a házunk elõtt – a 7-es út mentén – a
benzinkút után - trancsírozták ezt a gyönyörû dombot. Aztán megkér-
deztem, hogy bunkert ásnak-e, amikor láttam, hogy a pázsiton, a fák
között nagy gépekkel keresztül-kasul járnak, s mély, hatalmas árokkal
szelik keresztül átlósan a szépen gondozott domboldalt. 

Milyen sivár lélekre utal, akik ebben a betondzsungelben nem bírják
elviselni a zöld területet? De ami kifejezetten logikátlan és bosszantó,
az a „Mekk mester"-módszer.

Állítólag kerékpárutat építettek, hogy ne kelljen füvön járni.
1. Miért kell a gondozott, kaszált területen gyalogutat taposni? Kul-

túrálatlanság!
2. A Rózsa u. felõli oldalon végig beton van. A ház mellett széles lép-

csõ vezet le a 7-es útra.
3. A fák gyökereit elvagdosták, az árokban megcsonkítva meredeztek.
4. Az úton - mert ez nem járda, inkább autóút – gépkocsi ment ke-

resztül.
5. Aztán amit lélegzetvisszafojtva tapasztaltam – hiszen az ablakból,

illetve teraszról sok mindent látok, ahogy a gyerekek biciklivel szágul-
danak le, egyenesen az úttestre. Mert hiszen komoly lejtése van az út-
nak, könnyen meg sem lehet állni. Szóvátettem, hogy mivel szembesül-
tem, így vas korlátot raktak a kerékpárút vége és az úttest közé.

6. Akkor újdonság volt a gyerekeknek, meg „brahi", azóta nem túl
sok kerékpárost látok. De miért is látnék, hiszen lejtõ, felfelé meg tol-
ni kell a biciklit. Azonkívül meg a fiatalok a terepjáró kerékpárjaikat a
terepen és nem a betonon akarják használni.

7. De akkor kinek készült? A babakocsit toló kismamáknak? Lefelé vis-
sza kell húzni, felfelé meg el tudom képzelni, hogy milyen könnyû tolni.

8. De ha nekik sem túl szerencsés, akkor kinek? Az idõseknek? Ha
esik az esõ, belemossa a földet, ha fúj a szél, belehordja a leveleket -
csúszik. Mi lesz, ha jeges lesz? Mi lesz, ha tele lesz hóval? Ki fog utat
lapátolni?

9. Ezek után is azt gondolják az urak és elvtársak, hogy ezt éppen
oda kellett építeni? S mennyibe került? Azóta sem tudok beletörõdni, s
kimenni a ház elé, hogy ne keresném a logikát. Az egy dolog, hogy ben-
nünket elzártak attól, hogy le tudjunk menni a domboldalon. Kis gye-
rekek szánkóztak ott télen. Most majd a járdát teszik legfeljebb jégpán-
céllá.

Amit tenni kellett volna:
- Amint említettem, a benzinkút felõli oldalon lépcsõ van, s mellette

gyalogút, illetve bicikliút.
- A ház másik végén is lépcsõ van, sõt mellette gyalogutak. Ott

kellett volna tovább kiépíteni egy keskeny járdát a 10-es és 12-es
számú ház között. Hiszen a bevásárló centrumok tömkelegét építet-
ték fel, s ott mentek keresztül bevásárolni. Aztán a 7-es út mellett
szépen meg lehetett volna építeni a járdát. Mert a benzinkúttól a
város felé van járda, a Hevesi út keresztezõdésétõl felfelé van jár-
da, épp ezen a szakaszon nincs. Hol a logika? De ha már minden-
képpen el kellett kenni a pénzt, miért nem a benzinkút és a Péterfy
iskola és lollégiumhoz vezetõ bekötõút közötti szakasszal kezdtek
valamit.

- Ha esik az esõ, áll a víz rajta, a sár folyik rá a domboldalról, a ha-
vat soha, senki nem lapátolja el, ki kell menni télen az úttestre, míg
utat nem taposnak a hóban. A jégpáncélról nem is beszélek. Életve-
szély!

Tessék gyalog sárban, vízben, hóban, jégen végigmenni. Sok éve já-
rok arra gyalog, naponta, tudom mirõl beszélek. S rajtam kívül nagyon
sok kisgyereket cipelõ, kísérõ szülõ, diákok, és munkába sietõ emberek
gyalogolnak ott.

Végül azért döntöttem úgy, hogy mégiscsak megírom, hogy máskor
körültekintõbben és meggyõzõdéssel kellene cselekedni, nem csak sza-
vazni, s azt sem tudják, mirõl.

Tóthné Héra-Tokorcsy Ilona

CCssiirrkkeeffooggaakk

A csirkének, mint tudjuk fogai nincsenek, csak recéi a csõrében. Most
igaz, valós történetekkel fogat növesztünk, vagy protézist adunk e szerenc-
sétlen csipegetõ szárnyasnak. Csak hogy tudja, milyen országban él.

EEllssõõ ttöörrttéénneett

V. táncosnõként dolgozik, de panziós recepciósnak mondja magát.
Büszkén vállalja cigány származását. De azt is elmondta, hogy éde-
sanyja magyar, míg édesapja oláh cigány. Most apjával él Vácott. V.
29 éves kétgyermekes családanya. Ahol megismerkedtünk legalább 28
sógora volt. Õ mondta: „Gyûlölöm a cigányokat!”.

Nehéz erre reagálni. Amikor a magyarokat rasszizmussal vádolják
az el nem követett tettekért, akkor egy önmagát büszkén cigánynak
valló – sebtiben igen sokszor „dikkmázó” – roma fiatal megtagadja
társait. Amikor Kiskunlacházán fellázadnak a jóérzésû emberek az
erõszak ellen, akkor sunnyognunk kell. Hát nem! Nem szeretem, ha
mindenért a cigányokat tartják felelõsnek. De azt sem, ha a cigányok
által , legalábbis az alapos gyanú által, elkövetett bûncselekményeket
– rablást, Molotov-koktélos merényleteket, gyilkosságokat – a mag-
yarok nyakába varrják. Elég volt. Olaszliszka és Kiskunlacháza intõ
példa. Nincs tovább! V., a táncosnõ, éppen ezért utálja, ahogyan
fogalmazott a „fajtáját”. Õ nem lép félre. Annak marad, akinek
született. A panzió recepciósság nyilván jelbeszéd. De nem baj.
Tisztán látja sajátjaikat. Örülök, hogy megismerhettem.

MMáássooddiikk ttöörrttéénneett

Bejön az ember Ilihez. Kommunista – mi több – büszkén vallottan
kommunista a lelkem. Agya egy szál sem. Rendel. Iszik. Majd megy az
idióta, önsorsrontó játékgépekhez. Veszít. Megint rendel és iszik.
Megint játszik. Veszít. Majdan mérlegel. Ki is a hibás? Természetesen a
pultos! Magából kikelve veszi szájára Ili nevét követelve a meg nem
nyert pénzt, mert hogy a pultos hamisat adott neki. Neki. Csak nézem és
a szánalom uralkodik rajtam. Nem azért, mert kommunista – bár azért
is… – hanem, mert egyszerûen hülye. Ha valaki azzal akarja tönkreten-
ni magát, mert a nyugdíját pénzérmék formájában egy gépbe dobálgat-
ja, ám tegye. Semmi közöm hozzá. De másnak sincs. Legfõképpen a
pultosnak, aki felváltja a pénzt és kifizeti a nyereményt. Ha nem nyert,
akkor nincs mit perkálni. Minden ember maga dönt arról, hogy menny-
it áldoz a szenvedélyére. Maga és nem más. Semmi sem kötelezõ.

HHaarrmmaaddiikk ttöörrttéénneett

Csendben, de beszélnünk kellene az Adventrõl is. Fontos. Sokan nem
hiszik a Jézuska létét. Ám, legyen. De vannak olyanok, akik hittel és
szeretettel bíznak benne. Mélyedjünk magunkba. Ketten vagyunk. Isten
és Én. Isten, mint a Mindenhatóság a Lelkemben. Én meg, mint a póri-
asság a Világegyetemben. Maxim Gorkij Leninrõl írt. Magam Istenrõl.
Két világnézet, két látásmód. Aki hisz a Teremtõben, az tudja, hogy mirõl
beszélek. Aki ateista, az megbékél magával, én nem haragszom rá. De
régi tanulság, minden ateista Istenhez könyörög végperceiben: Oh, Isten-
em! Vagy: Jaj, Istenem! De senki nem mondja, hogy: Jaj, Sztálinom,
vagy jaj, Leninem! Na, itt a különbség. És ez így is marad, amíg a világ,
világ. Az adventi koszorú gyertyáinak fénye elõbbre kellene vinnie min-
dannyiunk lelkét. Jobbra, vagy balra, de mindenképpen elõre. A csendes
fejfélrefordítás olyan, mint a kutya vacsorája. Van kutyám, tudom. Gyor-
san megeszi, és már követeli a következõt. Magam részérõl a meditálást
ajánlom. Csendben és békében. Ateistának és hívõnek egyaránt.

Csúri Ákos

((SSzzöösssszzeenneetteekk 
aazz eemmbbeerrii ffaajj mmiillyyeennssééggéérrõõll))
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Az Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet az
Egyesített Szociális Intézmény Házi segítségnyújtás (Nagykanizsa, Zrínyi út
40/a.) vezetõ gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû, várhatóan 2 évig
tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A ve-
zetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, várhatóan 2 évig
szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges felada-
tok: gondozási feladatok koordinálása, szakmai munka összehangolása, alap-
szolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése a lakosság körében,
kapcsolattartás más intézményekkel, szociálpolitikai eszközrendszer fejleszté-
sének elõsegítése, elõírt dokumentációk naprakész vezetése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók. 

Pályázati feltételek: fõiskola, felsõfokú szociális végzettség, szociális gon-
dozó és szervezõ, szociális és egészségügyben szerzett – legalább 5 év feletti
vezetõi tapasztalat, felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), B ka-
tegóriás jogosítvány, jó kommunikációs-, és szervezõ készség, terhelhetõség,
dinamikus, megbízhatóság, rátermettség, határozottság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai
önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai, szakmai
végzettséget igazoló iratok másolata. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009.
január 20. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. de-
cember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna
nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800
Nagykanizsa, Teleki út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot: 162-37/2008., valamint a munkakör megne-
vezését: vezetõ gondozó. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által telefonon történõ értesítés után ösz-
szehívott szakmai bizottság elõtt. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. ja-
nuár 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokálpatrió-
ta Hetilap – 2008. december 17., Nagykanizsa MJV honlapja, Munkaügyi
Központ Nagykanizsa – 2008. december 10. A KÖZIGÁLLÁS publikálási
idõpontja: 2008. december 10. 

A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által
a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - vveezzeettõõ ggoonnddoozzóó
Az Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet az
Egyesített Szociális Intézmény Házi segítségnyújtás (Nagykanizsa, Zrínyi út
40/a.) vezetõ ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû várhatóan 2 évig
tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A
vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, várhatóan 2
évig szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
szakmai irányelveknek megfelelõen szervezi és irányítja az intézményben lakók
ápolását, gondozását, biztosítja a gyógyító, megelõzõ és rehabilitációs tevékeny-
ség hatékony mûködését, humán erõforrás gazdálkodást érintõ kérdésekre javas-
latot tesz, szervezi a szakmai továbbképzéseket, szakmai programokon képviseli
az intézményt, az elõírt dokumentációkat naprakészen vezeti. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: emelt szintû szakképesítés, diplomás ápoló, felnõtt szak-
ápoló,szociális gondozó és szervezõ, felhasználói szintû MS Office (irodai alkal-
mazások), B kategóriás jogosítvány, határozottság, jó kommunikációs és szerve-
zõ készség, terhelhetõség, dinamikus, rugalmas,  konfliktustûrõ-,és kezelõ képes-
ség, megbízhatóság, rátermettség, tenni akarás. A pályázat elbírálásánál elõnyt je-
lent: fõiskola, több szakmai végzettség megléte, szociális és egészségügyben el-
töltött – legalább 5 év feletti vezetõi tapasztalat, gyakorlott szintû ECDL. A pá-
lyázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai és iskolai végzettséget iga-
zoló iratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009.
január 20. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. de-
cember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna
nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa cí-
mére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Teleki út 25. ). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 162-
36/2008., valamint a munkakör megnevezését: vezetõ ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által telefonon történõ értesítés után ösz-
szehívott szakmai bizottság elõtt. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. ja-
nuár 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokál-
patrióta Hetilap – 2008. december 17., Nagykanizsa MJV honlapja, Munka-
ügyi Központ Nagykanizsa – 2008. december 10. A KÖZIGÁLLÁS publikálá-
si idõpontja: 2008. december 10. A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályá-
zati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza,
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - vveezzeettõõ ááppoollóó

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. -
alapján pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Otthona 2 fõ
ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: rá-
szorultság mértékének megfelelõen gondoskodik a lakók fizikai ellátásáról, ápolá-
sáról, orvos utasításának megfelelõ gyógyszerek adagolásáról, közremûködik a la-
kók szakrendelésre történõ kisérésénél, részt vesz az ételek kiosztásában, biztosítja
a lakószobák higiénés rendjét, együttmûködik a mentálhigiénés munkatárssal, részt
vesz az intézményi rendezvényeken, az elõírt dokumentációkat napra készen veze-
ti. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók. 

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, ápoló, felnõtt szakápoló, általános
ápoló, körzeti betegápoló, szociális gondozó és ápoló, szociális, egészségügyi
területen szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, 18. életévet betöltött. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: emelt szintû szakképesítés, felhaszná-
lói szintû MS Office (irodai alkalmazások),  empátiás készség, jó kommunikáci-
ós készség, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai ön-
életrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai, szakmai vég-
zettséget igazoló iratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hoz-
zájárul. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009. ja-
nuár 20. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. decem-
ber 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna
nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Szociális Intézmény – Nagykaizsa címére történõ megküldésével (8800 Nagy-
kanizsa,  Teleki út 25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 162-35/2008., valamint a munkakör megnevezését:
2 ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által telefonon történõ értesítés után, ösz-
szehívott szakmai bizottság elõtt. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. ja-
nuár 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokál-
patrióta Hetilap – 2008. december 17. Nagykanizsa MJV honlapja, Munkaügyi
Központ Nagykanizsa – 2008. december 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2008. december 10. 
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és

Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályá-
zatot kiíró szerv felel. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - vveezzeettõõ ááppoollóó
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Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalá-
son értékesíti az alábbi 4378/29. helyrajzi számú, Nagykanizsa Ipari Parkban
lévõ ingatlanát. Kikiáltási ára 59.332.000 Ft + áfa, versenytárgyalás idõpontjai:
2009. január 16., január 30. 10:00 óra

Az ingatlan az  Ipari Park területén a 74 sz. út mellett  helyezkedik el, neveze-
tesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú,  1.4833 m2 nagyságú "kivett be-
építetlen terület" megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról megkö-
zelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ igényeket a szolgáltatókkal
illetve az Önkormányzattal kell egyeztetni, illetve részükre a közmûrákötési
hozzájárulásokat megfizetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklõdni a fenti címen és a következõ te-
lefonszámokon lehet: 93/310-256 és 93/536-365

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2008. évi munkaszüneti na-
pok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 

2008. december 19. (péntek) munkanap, szerdai munkarend, ügyfélfogadás
8.00-12.00 óráig, 13.00-17.00 óráig. 

2008. december 20. (szombat) munkanap, pénteki munkarend, ügyfélfoga-
dás: 8.00-12.00 óráig. 

2008. december 24. (szerda) pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. 
2008. december 31. (szerda) munkanap, ügyfélfogadás: 8,00-12,00 óráig. 

2009. január 2. (péntek) pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. 
2009. január 10. (szombat) munkanap, pénteki munkarend, ügyfélfogadás

8.00-12.00 óráig. 

ÜÜnnnneeppeekk kköörrüüllii mmuunnkkaarreenndd aa hhiivvaattllbbaann

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályá-
nak alábbi hirdetményeit honlapunkon olvashatják részletesen:

- Szám: 6/2704-2/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Petõfi Sán-
dor u. 1. szám alatti építéshatósági ügyben

- Szám: 6/553-33/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle idõpontjáról

- Szám: 6/1827-2/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle idõpontjáról.

- Szám: 6/2336-3/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle idõpontjáról.

-  Szám: 6/44-7/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle idõpontjáról.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii hhiirrddeettmméénnyyeekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet  a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztály osztályvezetõ  munkakör-
ének betöltésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök:  a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sport Osztályának vezetése, az osztály részére meghatározott szakmai felada-
tok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi
döntések szerint. Az önkormányzati oktatási, kulturális és közgyûjteményi in-
tézmények vonatkozásában szakmai felügyelet, a tulajdonosi döntések végre-
hajtásának koordinációja.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a köztisztvi-
selõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú mel-
lékletének I/15. Kulturális, közoktatási feladatok ellátása pontja szerinti képe-
sítési elõírás, jogi vagy közigazgatási szakvizsga. Elõnyt jelent: egyetemi vég-
zettség, pedagógus szakvizsga, illetve közoktatás vezetõi diploma, önkor-
mányzati gyakorlat, vezetõi gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hó-
napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként
elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másola-
tát,  a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetet-
lenségi nyilatkozatot, elõnyként megjelölt gyakorlatok hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabá-
lyai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. december 31. A
pályázat elbírálásának határideje:  2009. január 15. A munkakör a pályázatok
elbírálását követõen azonnal betölthetõ. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 tele-
fonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve 2008. december 17-tõl a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - oosszzttáállyyvveezzeettõõii ppoosszzttrraa

Ünnepélyes keretek között
avatta fel a sánci gyalogoshidat
Marton István polgármester. A
használhatatlanná vált hidat ok-
tóber 31-én egy árokba csúszott
kamion rongálta meg. 

Ünnepélyes átadásán öt perces
néma csönddel emlékeztek az el-
hunyt gépjármûvezetõre.

– A megvalósításban résztvevõ-
ket dicséret illeti, a létesítmény
legalább ötven évig szolgálja a
sánci városrész közlekedését –
hangsúlyozta Marton István pol-
gármester – ha elvégzik rajta a
szükséges felületkezelést. 

Tárnok Ferenc a Városfejleszté-
si Osztály vezetõje elmondta: 

– A szerencsétlenség után szem-
besültünk azzal a helyzettel, hogy
a komoly mûszaki károk miatt az
eredeti híd visszaállítása nem le-

hetséges, és teljesen újat kell építe-
ni. Szerencse volt a szerencsétlen-
ségben, hogy az önkormányzat eb-
ben az évben pályázati forrásából
megterveztette a Hevesi és a Ka-
posvári út közötti kerékpárutat,
aminek része volt a híd tervdoku-
mentációja, ami a tragédia idõsza-
kában éppen engedélyezés alatt
állt. Villámgyorsan ajánlatokat
kértünk a kivitelezési munkálatok-
ra, illetve megsürgettük az engedé-
lyezi eljárását. A beruházási össz-
költsége közel tizenkétmillió forint
volt. A 3,2 méter széles híd vasbe-
ton alapszélesítést kapott kemény-
fa-telifa járófelülettel, illetve ke-
ményfa korlátelemekkel. 

A nemzeti színû szalagot Marton
István polgármester és Fliszár Kár-
oly fõesperes vágta át.

B.E.

FFeellaavvaattttáákk aa SSáánnccii 
ggyyaallooggoosshhiiddaatt

43_bizt.qxd  2010.12.15.  9:22  Page 7



KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2008. december 18.8

A Bethlen Gábor Alapítvány
2008. évi fõdíját, a Bethlen Gá-
bor-díjat Rózsás János író, váro-
sunk díszpolgára és Dr. Erdélyi
Géza, felvidéki református püs-
pök vette át december 5-én az
Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem Jogi Kari Dísztermében.

„A tehetség, hûség és szívósság,
mellyel magasrendû céljaiért küz-
deni tudott, ma is hatékony példa
lehet mindazok számára, akik a
közösségi érdeket, alkotómunkát
tekintik hivatásuknak.” – olvasha-
tó az alapító okiratban. Rózsás Já-
nos munkásságát Vasy Géza, a Ma-
gyar Írószövetség elnöke, Erdélyi
Géza munkásságát Tõkés László
erdélyi református püspök méltat-
ta. A legutóbbi kitüntetése kapcsán
beszélgettünk Rózsás Jánossal a
mindennapjairól, a legutóbb meg-
jelent kötetének fogadtatásáról és
Szolzsenyicinrõl, Elõtte azonban
térjünk ki még két eseményre:

Amagyarság rendületlen szolgála-
táért Rendületlenül diplomát kapott a
Magyar Szellemi Védegylettõl az
1956-os forradalom és szabadság-
harcra emlékezõ ünnepségen. No-
vemberben a VOSZ megyei szerve-
zete által adományozott Megyei
Prima Díjat vette át a magyar iroda-
lom terén kifejtett kimagasló tevé-
kenységéért. A szeptemberben be-
mutatott Válogatott írások címû kö-
tetével is meglehetõsen nagy sikert
ért el. Amikor felkerestük otthoná-
ban, éppen Pozsgay Imre levelét ol-
vasta, amit akkor hozott a postás:
„Mûveidbõl, munkáidból életed cso-
dája bontakozik ki. Aki ennyit tud a
világról mint te, az uralkodik is rajta.
Azért, mert önmagának is ura. Te
vagy az, akinek a sorsa olyan tanul-

ságokat adott, melyekkel megítélhetõ
a világ. Amit külön is tisztelek ben-
ned, hogy mégsem ítélkezel, hanem a
békélést és a szeretetet vallod.”

– Elvonultan élek, mégis felfi-
gyeltek rám. Nagyon sok magas
helyrõl jött levelet tudnék mutatni,
közöttük Mádl Ferencét is. Ez a
legutóbbi nagyon meghatott. Azt
szeretem, amikor az írásaimban
észreveszik, hogy senkivel szemben
nincs bennem harag, gyûlölet. Én
magamat adom, indulat nélkül
õszintén szólok.

– Hogyan telnek a napjai?
– Fõként levelezéssel és a köny-

vem postázásával. Az volt az ado-
mányozó kikötése a lexikonnal kap-
csolatban is, hogy a zöme menjen el
tiszteletpéldányként közintézmé-
nyeknek, iskoláknak, politikai-köz-
életi személyiségeknek. Ez nekem
kötelességem. Már háromszázöt
példányt elküldtem a Válogatott írá-
sokból. Valamit el is kell adni, mert
a postaköltség nem kevés. A Prima
Díjból nemcsak a gyerekeimet tá-
mogattam, így karácsony táján jön-
nek a csekkek, az ember igyekszik
támogatni a rászorultakat is. Nem
tudok eleget tenni a meghívásoknak,
éppen most kaptam emiatt egy
szemrehányó levelet Veszprémbõl.

– Hogyan tartja a kapcsolatot
egykori bajtársaival?

– Hagyományos levelezéssel. Az
internethez nem értek, lemezre
mentem a levelet, amit aztán a fiam
továbbít. A számítógép használatát
rám erõltették a gyerekeim, amikor
látták a sok javítást, jelölést az író-
géppel írt leveleimen. A gépjármû-
vezetés ellen tiltakoztam, de a szö-
vegszerkesztést megtanultam. A
kérvényeket és a leveleimet oroszul
írom a moszkvai barátaimnak.
Most 18-án egy nagy nap lesz. Az
ottani Magyar Intézet igazgatója
megbeszélésre hívta az egyik, ma-
gyarul jól beszélõ Beljajev nevû
fordító barátomat a könyveim orosz
nyelvre történõ fordításával kap-
csolatban.  Emiatt én is voltam kint
’93-ban, de akkor nem sikerült.
Munkáim szamizdatban terjednek,
népszerûek, tetszik az oroszoknak
az a hangnem, ahogy a Keserû Ifjú-
ságot és a Duszja nõvért megírtam.
Nem törekedtem könnyekre, sikoly-
ra, lánccsörgésre, a bajtársaim azt
mondták, hogy rózsaszínû szemüve-
gen, rózsásan írtam meg. Nagyon
õszintén tettem, káromkodások nél-
kül. Úgy igyekeztem megírni a tör-

téneteket, hogy gyermek és fiatal
egyaránt kézbe vehesse. 

– Hogy lehetett kibírni azt a sok
szenvedést, kínzást, megalázta-
tást?

– A Jó Isten segítségével.  Az cso-
da, hogy én élek. Meg vagyok gyõ-
zõdve róla, küldetést kaptam a Jó
Istentõl. Elõször kaptam nyelvkész-
séget, hiszen 16 évesen felsõfokú né-
met nyelvvizsgát tettem. A profesz-
szorok nem akarták elhinni, hogy
nem jártam Németországban. Aztán
nyolc hónap múlva oroszul tolmá-
csoltam. Jó a memóriám, és írás-
készséget is kaptam, már az iskolá-
ban kitûntem írásaimmal az önkép-
zõkörben, és hát beszélni is tudok.
Érdekes, hogy én nem egy, hanem ti-
zenhat helyszínt bejártam rabságom
alatt. Voltam Ukrajnában, Kazahsz-
tánban, õserdõben, sivatagban. A Jó
Isten keresztül vitt poklon-erdõn,
hogy sok élményem legyen. Olyan
különc alak vagyok. Szolzsenyicin-
nel való barátságom is abból fakad,
hogy nem savanyú káposztáért kun-
csorogtam a lágerben, hanem orosz
könyvek után futottam. A kézírásos
eredeti naplóm vázlatán hazajövete-
lem másnapján már dolgoztam.
Úgy gondoltam, megírom a kilenc
év naplóját, s majd, ha öreg leszek,
beadom a Széchenyi levéltárba,
ahol az utókor megtalálja, mint
Zágoni Mikes Kelemen leveleit.
Már ’95 óta megtalálható a levél-
tárban, csak a másolata van nálam.

– Megírta a könyvei keletkezé-
sének a történetét is.

– Amikor Szolzsenyicint kiutasí-
tották a Szovjetunióból, eljöttek hoz-
zám Moszkvából, hogy írjam meg a
fejlõdéstörténetemet, ahogy fegy-
verrel a kezemben orosz fogságba
estem, az orosz nép barátja és az
orosz kultúra átlagon felüli ismerõ-
je lettem. Amikor a szovjetek elvtár-
sak elmentek, jöttek a magyarok és
azt mondták: Rózsás elvtárs, maga
megírja az anti-gulagot, hogy a lá-
gerekben nem volt olyan rossz, mint
ahogy a maga barátja,
Szolzsenyicin ecseteli, mert hiszen
itt van egy magyar, aki képes volt át-
lagon felüli mûveltséget szerezni a
lágerekben. Mondtam nekik, én egy
különc alak vagyok, ne tessék az át-
laghoz besorolni. Könyvmoly vol-
tam világ életemben, és a lágerban
addig törekedtem, míg az írást és ol-
vasást el nem sajátítottam. Késõbb
akaratom ellenére elkészítettem a
kéziratot, mert jó dolgom nekem ott

kint nem volt, a napi tizenkét óra
munka mellett futottam a könyv
után. Amikor elkészült a könyv,
Moszkvából jött az üzenet hogy ez
még szörnyûbb, mint amit
Szolzsenyicin írt. Amikor 1993-ban
Moszkvában voltam egy Gulag-kon-
ferencián, ott magyarázták meg iro-
dalmár barátaim, hogy
Szolzsenyicin hatalmas életmûvet
tett le az asztalra. Leleplezte a szov-
jet rendszer lényegét, de te egy kis-
ember sorsát írtad meg, a lágeri
hétköznapjait, ami egy egyszerû ol-
vasó számára hozzáférhetõbben
ecseteli a rabsorsot. Mert hiába ír
Szolzsenyicin különbözõ Kirov,
Gorkij, Zinovjev, Kamenyev és
egyéb perekbõl, de ott tízezrével
vannak kivégzések, százezrével
Gulagra hajszolások, amögött nincs
egy ember. Az csak a szovjet rend-
szer szörnyûségét tárja fel. Az olva-
sót a te könyveid alapján jobban
megérinti, hogy mit is élt át ott egy
ember a láger hétköznapjaiban! A te
könyved nagyon hatásos az egysze-
rû olvasó számára. Hát nem is örül-
tek neki! Amikor Münchenben meg-
jelent az elsõ kötetem, kemény dor-
gálásban részesültem, de akkor már
Gorbacsov korszak volt, és nem kel-
lett félnem. Meg különben elõzõleg,
amikor megtagadtam a könyv meg-
írását, a hosszú éves gyötrõdés
egészségileg is megviselt, de a vé-
gén azt mondták: vegye tudomásul,
magából nem csinálunk mártírt,
magából nem csinálunk második
Szolzsenyicint. Gyakorlatilag hagy-
ták elaludni a dolgot. A könyvem
terjesztése nem megy túlságosan –
folytatta Rózsás János –, a kanizsa-
iak elõnyben vannak, hamarabb
hozzájuthatnak. A kitüntetésekkel és
Szolzsenyicin halála alkalmával a
nevem ismertté lett, de a könyveim-
hez való hozzájutás nem olyan egy-
szerû Magyarországon. Én így is
hálás vagyok a sorsnak, amiért sike-
rült a Gulag témát a felszínre hozni,
és a Gulagok írójának neveznek. 

– Hamarosan kikerül a nyomdá-
ból a Gulag lexikon második, bõ-
vített kiadása. Mivel gazdagodott
ez a kötet? 

– Több mint nyolcszáz személy
sorsával gazdagodott, 4720 személy
szerepel benne. Az 534 oldal terje-
delmû könyv harminckilenc doku-
mentumot, rehabilitációs iratot tar-
talmaz.  Az volt a vágyam a korábbi
években, talán még a sorstársaim
kezébe kerülhet, és rájönnek arra,
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hogy emlékszem rájuk, hiszen név
szerint említem a nevüket.  De any-
nyira megritkultak a soraik, nem hi-
szem hogy valaha orosz, ukrán, ta-
tár vagy egyéb sorstáram kezébe
kerül, ha odakint megjelenik. 

– Hogyan telik majd a kará-
csony?

– Nagyon csendes lesz. A felesé-
gemmel együtt nekünk már aján-
dék, ha még mindig megéljük
együtt a karácsonyt. A gyerekek
nem jönnek haza, mert a téli uta-
zás kockázatos. Antal fiunk itthon
lesz, vele töltjük a karácsonyt, de
nagyon szerény keretek között. 

– Az ön neve meglehetõsen elõ-
térbe került a hazai sajtóban az
Ivan Gyenyiszevics egy napja
(1962), majd a Gulag szigetcsoport
(1973-1975) és több más, nagy je-
lentõségû mû világhírû írójának,
Szolzenyicinnek elhunyta után.
Miért volt különc, különös ember?

– Minden nagysága mellett egy
ellentmondásos személyiség volt.
Egyesek kicsit föltupírozták a ba-
rátságunkat. Valóban komoly ba-
rátság volt köztük, de késõbb egy
kicsit elhalványult. A kapcsolattar-
tás nem úgy ment, mint szerettük
volna. Tervezte, hogy eljön Ma-
gyarországra, de a sors nem adta
meg, és az én életemet is egy kissé
megzavarták õmiatta, amikor a
sorsunk összekapcsolódott. – Kü-
lönös ellentmondás Szolzsenyicin
gondolkodásmódjában, hogy az
utóbbi években elfogadta a volt
KGB-s Vlagyimir Putyin közeledé-
sét, magas állami kitüntetést vett
át tõle. Ebben is az írónak és gon-
dolkodónak a társadalmi megúju-
lás felé történõ útkeresését, erköl-
csi megtisztulásra intõ, a nemzet
minden áron való megmentésére
törekvését, az orosz birodalom ré-
gi fényének helyreállítását remélõ
változások elindítójába vetett bi-
zalmát kell feltételezni. Úgy érezte,
kell egy erõs cár. Nem érdekes,
hogy honnan jött, milyen diktatóri-
kus hajlamai vannak, áttételesen
netán már hány ember vére tapad
a kezéhez, csak a szent Oroszor-
szágot nagyhatalmi pozíciójába,
régi fényébe visszaállítsa. Mert ér-
telemszerûen ez a hatalmas kiter-
jedésû, soknemzetiségû, erõsen ta-
golt birodalom bizony keménykezû
diktátor után sóhajtozik. Azt vi-
szont nem gondoltam volna, hogy
hazámban az írott és elektronikus
sajtóban ezzel a halálesettel kap-
csolatban ennyire rám terelõdik a
figyelem – magyarázza Rózsás Já-
nos. – Úgy érzékelem, hogy a ma-
gyar sajtó és a téma iránt érdeklõ-

dõ közvélemény sokkal szorosabb
és tartósabb baráti kapcsolatot té-
telez fel közöttünk a valóságnál.
Igyekeztem nyilatkozataimban a
tényleges helyzetet érzékeltetni, az
elmúlt évtizedek tükrében ugyan
nem cáfolni, de kissé lehûteni. Va-
lóban a lágerben a tanár-diák
kapcsolatunk komoly volt, a kiváló
és sokrétû tájékoztatása számomra
nagyon hasznossá vált a késõbbi-
ekben. Sok ismerettel gazdagod-
tam, miután az akkor még csak kö-
zépiskolai tanár Szolzsenyicin
rendkívül értékelte bennem a tu-
dásvágyamat. Örömteli leveleket
írt, amikor íróként való felbukka-
nása után (1963-ban) felvettük a
kapcsolatot. Azonban õszintén
rögzíteni kell azt a tényt, hogy
1953 februárjában történt szaba-
dulása után soha többé személye-
sen nem találkoztunk. Csak az újra
felvett kapcsolat, a levélváltások
jelentették azt, hogy számon tart-
juk egymást. A szovetunióbeli ül-
döztetése, majd aztán a zürichi,
késõbb az amerikai számûzetésben
töltött évtizedek akadályozták a
kapcsolattartást. Ez aztán a késõb-
biekben nem az elmélyült, szoros
barátság kialakulását eredmé-
nyezte, inkább idõvel egyre jobban
halványult, ritkult a kapcsolatunk
a sorsunk teljesen eltérõ alakulása
és egyéb körülmények miatt, me-
lyekrõl nem lenne illõ nyilatkozni
az idõközben elhunyt egyes szerep-
lõk iránti kegyeletbõl. Egyet tar-
tottam a gyászos esemény kapcsán
hazai vonatkozásban lényegesnek:
– nyilatkozataimmal ismét sikerült
ráterelni a figyelmet a II. világhá-
ború után szovjet kényszermunka-
táborokba elhurcolt magyar rab-
szolgák százezreire. Szólhattam
arról a hatalmas emberveszteség-
rõl, melyrõl a magyar történetírás
és a tankönyvek mind a mai napig
hallgatnak. Most már csak az a kí-
vánságom, hogy a rivaldafény ki-
hunyása után is megmaradjon volt
hallgatóimban, olvasóimban az
érdeklõdés nemzedékem tragikus
sorsa iránt, és a közoktatás felelõ-
sei ne feledkezzenek meg a husza-
dik század eseményeinek tényszerû
és sokoldalú megvilágításáról:
Trianonról, a Horthy-korszak tár-
gyilagos megítélésérõl, a II. világ-
háború magyar hõseirõl, és az azt
követõ jóvátételi, szibériai kény-
szermunkáról, valamint 1956 mai
napig kiható vívmányairól, a sza-
badságharc kegyetlen megtorlása
ellenére. 

Bakonyi Erzsébet

A PANKKK Nemzeti Kulturá-
lis Alap Zenei Szakkollégiuma
támogatásával mutatta be
Unquiet Stillness albumát a Dés
András Trió a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban. 

A kiváló, elismert ütõhangszeres
nevével fémjelzett formációban
Szanda Mátyás bõgõn, Oláh Sza-
bolcs gitáron játszott. A látottak
alapján kétségtelen, hogy mindhá-
rom zenész kilépett az „ígéretes ifjú
titán” kategóriából. Egyedi hang-
zásvilággal, karakterrel rendelkezõ
muzsikusok, meghatározó szereplõi
lehetnek a nemzetközi jazz-életnek.
A szellõs, könnyed hangzású, ritmi-
kailag összetett sajátszerzemények-
bõl álló nagysikerû koncert után, a
zenekar tagjaival beszélgettem.

– A ma színpadra lépõ trió alig
több mint egy éve létezik, s máris
professzionális, összefüggõ zene-
anyaggal jelentkeztek. Mi a gyors
siker titka?

– A mûhelymunka, márha ez ti-
toknak számít. Emellet az, hogy si-
került egy olyan zenekart összehoz-
ni, ahol mindenki a magában rejlõ
maximumot adja a produkcióba.
Természetesen a bennük rejlõ krea-
tív energia és lelkesedés is döntõ
lehet. Itthon még nem voltunk kon-
certturnén, a lemeznek december
6-án volt az országos bemutatója.
Külföldön már megmutattuk az
anyagot. Lehet, hogy a turné elne-
vezés fellengzõsnek tûnik, ma
Magyarszágon, s szerintem a jelen
körülmények közt bármilyen jazz
zenekar esetében lehetetlen. Ezért
inkább úgy fogalmaznék, hogy
meghívásoknak teszünk eleget.

– Az utóbbi idõben az ütõhang-
szeresek néha különleges szettekkel
lepik meg a nézõket. Hangszerei
közt, talán egyedülállóként fellelhe-
tõ az ütõgordon, s egy másfajta ze-
nei kultúrában gyakran helyet kapó
ceglédi kanna. Milyen szempontok
szerint állította össze hangszereit?

– A jelenlegi szettem tíz év alatt
nyerte el mai formáját. Ez egy fur-
csa mixe a hagyományos felszere-
lésnek és az ütõhangszereknek, bár
korántsem a végleges összeállítás,
mindig a zenekar hangzásvilága
dönti el, hogy mivel bõvül a kollek-
ció. A jobb kezem dobosként, a bal
ütõsként játszik.

– Néhány évvel ezelõtt
széleskörû hazai tapasztalattal
nekivágott a világnak. Milyen ta-
pasztalatokat gyûjtött külhonban?

– Ez egyfajta megmérettetés
volt. Itthon egy burokban éltem,
így próbára akartam tenni ma-
gam. Tapasztalatokat gyûjtöttem.
Majd az életem olyan fordulatot
vett, amiért haza jöttem.

– Láthatóan jól érezték ma ma-
gukat a színpadon. Mintha egy-
mást is meglepték volna egy-egy
zenei poénnal. Fontosnak tartják a
zenében a humort?

– Ma nem erõltetett zeni humor-
ról volt szó, amikor a zenész min-
denképpen vicces szeretne lenni.
A mai abból adódott, hogy szere-
tünk együtt játszani… 

– Az összemosolygás abból fakad
– szólt közbe Szanda Mátyás  –,
hogy gyakran improvizációk során
eddig nem hallott és játszott részeket
viszünk a kompozíciókba, amit zenei
fejlõdésünk részének tekintünk. 

– Ma különösen sok meglepetést
okoztunk egymásnak, nagyon fel-
szabadultan játszottunk – véleke-
dett Oláh Szabolcs.

– Ennyi rutinnal, tapasztalattal a
hátuk mögött, még létezhet drukk
a koncert elõtt?

– Igen egy egészséges drukk min-
dig van. Ezt a mai anyagot, még
ilyen felszabadultan nem játszottuk.
A bemutatón nem lehetett. Az is
stressz, vagy drukk, hogy ez az elsõ
saját név alatt megjelenõ lemezem.
Ez teljesen más érzés, mint mikor a
kollegák nevével fémjelzett lemezen
mûködök közre. De ma ez nem lát-
szott, mert felszabadultak voltunk
és nagyon jól éreztük magunkat.

Czene Csaba

ÖÖnnffeelleeddtt jjaazzzzmmuuzzssiikkaa aa 
MMóórriicczzbbaann 

Köszönet!
A Léránt Matrac Kft. a közelmúltban új, értékes díszpárnákkal

ajándékozta meg a Kossuth téri óvodát, az oda járó apróságokat. Min-
dezért az intézmény óvódapedagógusai és gyermekei köszönetüket
fejezik ki a kft. vezetõinek és dolgozói részére.
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RRiieerrsscchh ZZoollttáánn:: MMeennyybbõõll aazz aannggyyaall

November utolsó csütörtökét követõ vasárnap, ádvent elsõ vasár-
napja. Még néhány fáradt fényû, ködtõl, zúzmarától meggyötört nap, s
megjelennek az utcákon az elsõ karácsonyi árusok, s ránk köszön a
várakozás. Az eljövendõ elõtti utolsó hetek Ádvent elõszobája. Letudjuk
a Luca-napot, emberarcú kívánságok telepednek gondolatainkra.
Írhatnám úgy is, ebben az õrült, idegbeteg, lélektelen, rohanó és taposó
világban, többnyire furcsa kívánságaink vannak. Nekem is, gyerekeim-
nek is. Unokáimnak, barátaimnak is. Furcsa, mert bármennyire is esze-
ment az ember, józan pillanataiban szeretetéhes: tenni és akarni akaró.
Hívõ, kisdedváró. Az amúgy mindennapos õrület ellen - megváltásra
vágyó. Megváltóra, Messiásra vágyó! Szívbõl, igazából, eltelve igazi
érzésekkel, pótolandó, s talán még pótolható hiánnyal, szeretettel.
Olyannal, amiért kell és érdemes élni! Már érezni a beigli illatát, hal-
lani az ezüstderes tûlevelek között suhanó száncsengõ susogását. A
várakozásban áhítatillatú, s gyertyaillatú a fel-felkacagó, szentestét
váró csend. Az örökké haragvó, már kevésbé haragos, szinte már meg
is bocsátó. A katona vaktöltényt rak a fegyverébe, s az ellenséges árkok
ásója betemeti szörnyszülöttét. Templomainkban mosolyognak a szen-
tek, s a padsorok között feltûnik az eddig hitetlen is. Az eljövetel hitben
is erõsít. Egy az Isten, bármely úton közelíted, a Hit ereje átsegít a
hosszú Út nehézségein. Nemcsak az újraélesztett élet privilégiuma az
„alagútfény”, - bár az is igaz, fényt látni csak az tud, aki tiszta és õsz-
inte szemmel nézi pislákoló fényeit a teremtett és megvallatott világnak.
A kiûzetés óta a Teremtõ akaratából még születünk, de meg is halunk.
Születünk, mert Isten a teremtéskor így akarta, - s meghalunk, mert
elkövettük az eredendõ bûnt: kétszer tagadtuk meg az örök életet! Az
Édenkertben, s aztán a kiûzetés után, a Golgotán. Utána már hiába
mostuk mi is kezeinket, megteremtettük saját haragosainkat,
árokásóinkat, katonáinkat, tolvajainkat, farizeusainkat. Akkor is, most
is. Így múlik el a világ dicsõsége. Így múlik el a világ dicsõsége? Lám’
– kétezer éve a Csendes Éjben megtisztul az ember. Az ádventi elõs-
zobában leveszi kalpagját, tisztelegve az élet értelme elõtt, lemossa
testét és lelkét, s szemében életre riad az értelem fénye. Tudja, érzi, töb-
bet nem hibázhat!

Szenteste közeledtével esthajnali fényben figyeljük egymás íriszét.
Hóharmatos örömkönny csordul ki a lélek tükrébõl, az ádventi gyertyák,
fények segítségével - a betlehemi jászol s a zöld fenyõ láttán. 

KKaarrááccssoonnyyaaiimm

A gyermekkori karácsonyok misztikuma életünk végéig élénken él em-
lékezetünkben. Talán két karácsonyra tudok a legjobban visszaemlékez-
ni. Dédapámék rozgonyi utcai háza egy csodálatos világ volt számomra.
A kakukkos falióra, a bidermeier garnitúra, a porcelánokkal telerakott
vitrinek lenyûgöztek. Karácsonykor a mennyezetig érõ karácsonyfa a sej-
telmes angyalhajjal, az ünnepi asztal pompája, unokanõvéreim zongora-
játéka és dédapám szeretõ, köszöntõ szavai a 24 fõs családhoz, ámulat-
ba ejtettek. Utolsó karácsonyán ültem hajasbabámmal dédapa ölében
(elsõ dédunoka voltam), a cserépkályhában pattogott a tûz, és kint nagy
pelyhekben hullt a hó. A béke és szeretet szigete volt ez a ház. A második
emlékezetes karácsony 1945 karácsonya. Legnagyobb ajándék az volt
számunkra, hogy a szûkebb család életben maradt. A kis karácsonyfán
nagymama házikészítésû szaloncukra, édesanyám mézesbábjai a fa alatt
pedig két kezünk munkáját dicsérõ ajándékok: kötött sál, sapka kesztyû,
keresztszemes terítõk, színes ceruza, vízfesték. A vacsora is szerény volt,
de a szeretet és együvétartozás öröme tette csodálatossá a szentestét.
Mentünk az éjféli misére, hideg éjszaka volt, ropogott a hó a lábunk alatt,
kapaszkodtunk egymásba, örömmel. Az alsóvárosi templom zsúfolásig
megtelt, zúgott az orgona és talán olyan szépen még soha nem énekeltük
azt, hogy „Óh gyönyörû szép titokzatos éj Égszemû gyermek, csöpp ró-
zsalevél Kisdedkén az édes Úr Jászolában megsimul Szent karácsony éj-
jelén. Egy világháborút, egy forradalmat, egy diktatúrát, egy „rendszer-
változást” átélt és jelenleg a globalizációt.

Élõ nagymama Miha Tamásné

EErrddõõss AAttttiillaa::

Hó-paplan alatt elpihen a táj, 
tél-varázsból nehezült – a fenyõfa ág.

December telében, szép karácsony ünnepén;
keresztényhit éli – a Megváltó születését.

Ünnepel a szív, ünnepel a lélek,
békesség angyalai – csillagai az éjnek.

Csendes az éj, aranyba, ezüstbe öltözött a város;
templomi harangok – hirdetik a karácsonyt.

Nincs szebb ünnepe a Földnek,
ha béke-angyalok – õrködnek fölötte!

Ajándék embernek, ajándék a világnak;
szív-énekét zengni – hálamondó imával.

Áldott legyen minden karácsony!
Emberi szívekben mi megfagyott,

még hinni kell – új csillagként ragyog!
Égi fény sugározza a Kisded szeretetét,

igaz lelkek örök békességét.

Isteni varázslat pihen minden
szent karácsony ünnepén!
Békesség angyalaival ünnepli a lélek
Megváltónk születését.
Darabjaira hull a bánat,
és minden mi szívnek volt 
értelmetlen feleslege.
Apró üvegszilánkokból építi 
kristályoltárát:
a békesség és a szeretet.

Miért tud a szív boldogságban
csak ily nagy ünnepén szeretni?
Mikor oly boldog lehetne az ember,
ha kimondott gondolataival,
tetteivel
fájón ne tudna sebezni!
Isteni varázslattá lenne minden 
hétköznapunk!
Szívünkben, cselekedeteinkben élne
örök karácsonyunk.

Mennybõl az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok… Jézusunk,
Jézusunk Betlehemben… megszületett a Megváltó halleluja… Isten álld
meg a magyart… Isten álld meg a magyart jókedvvel, békével…
gyûlölködés, önpusztítás, törökátok nélkül… 

KKaarrááccssoonnyy 
((RRóózzssááss JJáánnooss íírróó ttiisszztteelleettéérree))

EErrddõõss AAttttiillaa::
KKaarrááccssoonnyyii ggoonnddoollaattookk ggyyeerrttyyaafféénnyybbeenn
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Nyelvet ölthet a „nem lehet”; ha nem vagy,
Megteremtelek. Izzó agyból lobbanj, Ige,
Ragyogj fel a Nagy Semmiben. Csillag légy, vezess.
Csak a te fényedre vártam, míg magamba
Alászálltam. A nyomodra ott sem leltem,
Évek körén körben mentem. – Világíts át önmagamon,
A vergõdõ akaraton. Vess fényt rejtett kincseinkre,
s adj erõt, hogy bennük higgyek. Csillagom, vezess.
Piac zûrében az ÉRTÉK, gátját szakítja a MÉRTÉK.
Vízcsapból is csalás csorog. Képbõl-szóból bûn vigyorog.
Ami nagy volt: nevetséges. Bûn habzik, mint cukros méreg. –
Legyek lakhatóbb világnak híve, izzíts, szítsd a lázat.
Segíts: ha öncsalás vágy és ötlet, legyen e torz pokol 
Könnyebb! … Csillagom, vezess, át nemzeti gyásznapokon:
Muhi-Mohács-Világoson, csontig-sajgó Ötvenhaton.
Mi elsikkadt, vagy megfagyott: higgyem, most csillagként
ragyog. S ha te vagy az, én követlek, jobban, mint ember
az embert. Csillagom, vezess!…

A júdeai Csendes Éjben
egy magányos csillag köszönt
a sietõ napkeletiekre.
Az esthajnal szemében
tétova volt a mosoly,
az oly sokat látott Holdnak is
Betlehem felé mutatott a fénye.

Két fehér, meg egy szerecsen után
porzott az út, s az elágazásnál
még nem állt a kereszt.
Mirha és tömjén illatú 
ruhájukba burkolózva útjuk titok, 
a mosom kezeim átka már akkor
minden názáreti házat körbevett.
S bár csoda készült születni
a Csendes Éjben, 
sakál vonyított a kisváros szélén,
keselyû körözött az istálló felett.

A három, meglett férfi utat törve
az ádámi múlt romjai között;
mit sem törõdött az eljövendõ
feszítsd-meg hiénákkal.
Titkuk célja utat mutatott
besározódott Hitnek és Tudatnak.

Kétezer éve csak a pásztorok
és a napkeleti bölcsek várták 
a Bizonyságot.
No meg a sok évet látott cédrusok.

Az istállóban egy asszony suttogott,
gõgicsélt kisdedének – zene volt az
az ács, József, büszke apai fülének.
Csak a jászol a tudója, 
no meg a hármak a pásztorok mellett,
hogy, megszületett a Királyok Királya,
a halált, az eredendõ bûnt megváltó
MESSIÁS,– a késõbbi út menti kereszt.

RRiieerrsscchh ZZoollttáánn::
MMeessssiiááss ééss aa kkeerreesszztt

FFaa EEddee::
AA BBeettlleehheemmii ccssiillllaagghhoozz

Az Aranymetszés Alapítvány tisztelettel meghívja Önt

2008. ddecember 221-één, vvasárnap aa KKépzõmûvészetek HHázába
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.) a

FFaarrkkaass FFeerreenncc EEmmlléékkkkiiáállllííttááss
17.30-kkor kkezdõdõ mmegnyitó cceremóniájára.

Köszöntõt mond Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere. Farkas Ferenc életútját méltatja Gombos László,

zenetörténész. A kiállítást megnyitja Farkas András, karnagy, 
a zeneszerzõ fia

FFaarrkkaass FFeerreenncc sszzeerrzzõõii eesstt
A Szivárvány Énekegyüttes koncertje

Mûvészeti vezetõ: Baráth Yvette
Közremûködik: 

Cseszkóné Borovics Melinda, orgona
Gerócs Erzsébet, zongora

Szekeres Balázs, ének

Helyszín: KKépzõmûvészetek HHáza
Idõpont: 22008. ddecember 221. 118 óóra

Az elhangzó zenemûvek oktatási célt szolgálnak.
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A TECHNIKA Kft. 1990 óta im-
már több mint 18 éve töretlenül, fo-
lyamatos fejlõdéssel végzi a hazai
jármûvezetõk képzését eleinte Zala
megye területén, napjainkban már
Somogy és Veszprém megyében is
mûködtet kirendeltségeket.

Ma a Dunántúl teljes területén kép-
zési engedéllyel rendelkezünk mind-
három régióban. A megye piacát te-
kintve a 16 autósiskolát tekintve cé-
günk piacvezetõ pozíciót tölt be, amit
a 36%-os piaci részesedés is jelez. 

Az élet gyors fordulata, a piac fo-
lyamatos változása bennünket se ha-
gyott a babérjaink alatt heverni. A
18 éves felnõttkor eléréséig renge-
teg törvényi változásnak, szabály-
zatnak kellett megfelelnünk, sõt az
Eu-s normák ránk is keményen ha-
tottak. Ezek hatására évekkel ezelõtt
ISO minõsítést szereztünk Magyar-
ország egyik legnagyobb piacvezetõ
cége minõsítésében a CERTOP Kft.
akkreditálása alapján. A felnõttkép-
zés területén intézményi és program
akkreditációs minõsítést szereztünk.
A fentiek mellett folyamatosan
szükség volt az infrastruktúránk fo-
lyamatos fejlesztésére – számítógé-
pek, projektorok, laptopok – ami a
képzés elengedhetetlen feltétele. A
2007 évben közel 25 millió forintos
beruházást végeztünk.

Ezek közül amire büszkék va-
gyunk a saját tulajdonú rutin és
vizsgapálya és az Eu-s normáknak
megfelelõ euró 3-as teherautó és a
hozzá tartozó tandem pótkocsi.

Lehetõség szerint részt veszünk
minden olyan pályázatban ami az
eszközállományunkat bõvítheti,
vagy a képzési profilunkba belefér.
Ilyen lehetõség volt a TÁMOP
2.1.1. „Lépj egyet elõre 2. program„
is ahol képzési feladatokat kaptunk
– segítve ezzel a munkahely megtar-
tást és elhelyezkedési lehetõséget –
a pályázóknak.

Jelenleg e feladat végrehajtása
utófinanszírozott, tehát ennek vég-
rehajtásához is szükség van leg-
alább 10. millió forint szabad pénz-
eszközre. 

A jövõt tekintve is rengeteg fej-
lesztési tervünk van ilyen feladat a
saját tulajdonú Nagykanizsai ingat-
lan vásárlás, melynek az elõzetes
tárgyalásai már folynak. 

Jövõképünket, tehát akkor is ala-
kítani kell ha a gazdasági helyzet
nem éppen kedvezõ. A jövõkép fog-
lalkozik a versenyhelyzettel, azon
belül is fõleg azzal, hogy milyen
módon juthat a cég tartósan ver-
senyelõnyökhöz.

Másképpen annak a különleges-
ségnek, egyediségnek, kiválóságnak
a megfogalmazásáról van szó, ame-

lyik bennünket megkülönböztet az
összes versenytárstól. Jövõkép alko-
tásunk fontos eleme a 18 év alatt
szerzett tapasztalat, melyet a hallga-
tóink elégedettségmérésén keresztül
évrõl-évre folyamatosan fejlõdött.

Az elégedettség egyrészrõl az ér-
tékrend, másrészrõl a kínálat függvé-
nye. Munkatárs a szerzõdéses partner
is és a tanuló a szolgáltatást igénybe-
vevõ is akkor lesz elégedett, ha érték-
rendje összhangba hozható azzal amit
munkájáért, teljesítményéért, áldoza-
táért cserébe kap, illetve – pironkodás
nélkül – megszerezhet.

Mindezek figyelembevételével
tehát ha a TECHNIKA Autósiskola
ténylegesen, és csakis tényleges fo-
gyasztói igények kielégítésére ren-
dezkedik be – súlyt helyezve a bal-
esetmentes közlekedés tanítására-
és nyomon követi a ténylegesen ki-
mutatott és látens tanulói igények
változásait, ezzel jó hírnévre tesz és
tehet szert és ez a jelenlegi helyzet-
ben is fõleg a nyugodt verseny idõ-
szakában válik idõtállóvá.

A jó hírnév pedig átsegíthet a
depresszív piaci korszakon, és meg-
teremtheti a túlélés esélyét.

Kovács Tibor, ügyvezetõ igazgató
okleveles felnõttoktatási 

szakértõ

Kollégáim és a magam nevében
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánok partnereinknek, hall-
gatóinak, közlekedés minden részt-
vevõjének, és nem utolsó sorban
versenytársainknak! 
Balesetmentes és kultúrált
közlekedést kívánunk mindenkinek
az elkövetkezendõ években is:
TECHNIKA AUTÓSISKOLA

(Nagykanizsa, Király út 47. tel:
93-312-394) online jelentkezés;
www.technikasulink.atw.hu 

PPiiaaccii hheellyyzzeettkkéépp ééss jjöövvõõkkéépp aallkkoottááss aa
TTEECCHHNNIIKKAA AAUUTTÓÓSSIISSKKOOLLÁÁNNÁÁLL
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Horoszkóp

Az élet szép oldalát keresi, s ez így is van
rendjén. Megsokszorozza energiáját, ha
többet mosolyog mindazokra, akikkel nap,
mint nap találkozik. Így a szerelem terén is
szép érzésekkel gazdagodhat.

Nem szégyen az, ha az ünnepek közeled-
tével gyermeknek érzi magát újra. Le-
gyen bátorsága kimondani a vágyait,
még akkor is, ha tisztában van vele,
anyagiak híján nehezen teljesülnek.

Habár itt az év vége, mégis elmondhatja
magáról, hogy nem fáradt el. Idejében
feltérképezte családtagjai kívánságát,
most már testben-lélekben átadhatja ma-
gát a várakozásnak.

„Béke szálljon minden házra, kiscsaládra,
nagycsaládra” - hangzik el egyre gyakrab-
ban a jókívánság. Ez így van jól, de azért
ne vonja el feladatairól, teendõirõl teljesen
a figyelmét az ünnepi készülõdés. 

„Jó gyermekek mind örülnek, kályha mellett
körben ülnek.” Nemcsak a gyermekeknek, a
felnõtteknek is lehet örülni. Hívja meg egy
barátságos beszélgetésre azokat a rokonait,
akikkel eddig elkerülték egymást.

„Végire jár az esztendõ, cseng a fürge
száncsengõ.” A külvilág zajától próbáljon
elszabadulni az elkövetkezõ napokban. Az
ünnepi ebéd után folytatódjon a mese er-
dei, vagy hegyi sétával a környéken.

Örömmel fogadja mostanában a kihíváso-
kat. Ön is tisztában van vele, a sikeresen
megoldott feladatokat újabbak követik.
Használja ki ezt az idõszakot, és a párjá-
hoz is legyen a szokásosnál kedvesebb. 

„Figyeld, mit is suttog szép fenyõfánk most ne-
ked?” Ne hagyja, hogy a bizonytalanság uralja
ünnepnapjait, tanuljon bízni szeretteiben, és a
magány helyett mindig legyen ön mellett vala-
ki, akinek felteheti az elõbbi kérdést.

„Csilingelõ csöpp csengettyû édes hangja
száll.” Kerülje ezekben a napokban a vitás
helyzeteket. Ha nincs lehetõsége újjávarázsolni
a lakását, cserélje le a dísztárgyakat, képeket,
függönyöket, és máris jöhetnek a vendégek.

Úgy érzi, elege van az ünnepek elõtti hajtásból,
bár a lényeg még hátra van. Nem elég csak az
ajándékozásra gondolni, hiszen a finom ebédet
és a süteményeket ilyenkor még jobban várja
mindenki, mint egy sima vasárnapon.

Hogyha már kiköltekezte magát, és úgy
érzi, nem futja már semmire, ne kesered-
jen el. Ünnepváró hangulatát még fokoz-
hatja az a tudat, hogy kívánságát teljesít-
hetik a csillagok.

Új lehetõségek kínálkoznak az elkövet-
kezõ napokban. Új munka, újabb kikap-
csolódás, és egy új szerelem megjelené-
sét ígérik a csillagok. Mindezért nem kell
mást tennie, csak gondoljon rájuk.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Fergeteges hangulatú bállal
búcsúztatja az óévet a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ
Szilveszter napján 19 órától a
feldíszített színházi elõcsarnok-
ban. A vacsorát 20 órakor a Hon-
véd Kaszinó szolgáltatja bõséges
hideg-meleg svédasztallal, majd
a Happy Band pergõ ritmusú ze-
néjére táncolhat a vendégsereg.
Éjfélkor pezsgõs koccintás, majd
értékes tombolanyeremények
várnak mindenkit, éjfél után há-
romféle menü lesz a terítéken.

Az árban – 7500 Ft/fõ – benne
foglaltatik 6-7 féle aperitif, a va-
csora, a zene, a pezsgõ és az éjfél
utáni menük.

Szeretettel vár mindenkit a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ
csapata.

HHSSMMKK-bbááll 

Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
ajándékcsomaggal üdvözölte a „város hármasikreit”, Ocsovai Le-
ventét, Emesét és Orsolyát. Lapunk ezúton kíván nekik kellemes ün-
nepeket, boldog új évet, és örömökben gazdag életet.
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IINNGGAATTLLAANN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres

terület – társasház építésére is alkalmas –
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás jó
állapotban eladó. Érd.: 93/321-906 (6200K)

Nk belvárosában a TANDEM autóke-
reskedés bérbe kiadó vagy építési telek-
nek eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)

Szép természeti környezetben kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)

Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után
a  93/315-559 (6315K)

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral el-
adó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)

Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy aknás ga-
rázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral el-
adó vagy elcserélhetõ palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)

Nk-án belvárosi, 56 m2-es, önkor-
mányzati lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 30/438-4872 (6403K)

Nk-án Téglagyári úton aknás garázs
eladó. Irányár: 650 ezer Ft. Érd.: 30/339-
9548 (6406K)

Nk-án a Fõ út 19. szám alatt udva-
ri garázssorban lévõ garázs kedvezõ

áron eladó. Irányár: 650 ezer Ft.
Tel.: 93/311-525, 20/243-0455
(6422K)

Garay utcában második emeleti, két
szobás, egyedi fûtésû lakás eladó. Irány-
ár: 5,8 millió Ft. Tel.: 70/454-0476
(6412I)

Zerkowitz-udvarban 1. emeleti, 1+2
félszobás lakás eladó. Tel.: 70/454-0475
(6413I)

Zerkowitz-udvar utcafronti részén 90
m2-es, nagypolgári jellegû lakás eladó.
Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 70/454-0475
(6414I)

Keleti városrészben 1+2 félszobás, er-
kélyes, panelprogramos lakás eladó.
Irányár: 6,4 millió Ft. Tel.: 70/454-0475
(6415I)

Kiskanizsán háromszobás ház eladó,
vagy lakásra cserélhetõ, értékegyeztetés-
sel. Irányár: 12,8 millió Ft. Tel.: 70/454-
0475 (6416I)

Keleti városrészben jó állapotú, há-
romszobás lakás eladó. Irányár: 6,8 millió
Ft. Tel.: 70/454-0475 (6417I)

Platán soron egyedi cirkófûtéses, 1+2
félszobás lakás eladó. Tel.: 70/454-0476
(6418I)

Csokonai utcában egyedi fûtéses lakás
eladó. Tel.: 70/454-0476 (6419I)

Újudvaron teljesen felújított, három-
szobás családi ház eladó. Tel.: 70/454-
0475 (6420I)

Nagykanizsa belvárosában kétszobás
lakás eladó. Tel.: 70/454-0476 (6421I)

Zárda utcában kétszobás lakás albér-
letbe kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
30/400-1303 (6404K)

Kétszobás, földszinti, bútorozatlan la-
kás kiadó. Érd.: 30/281-7864 (6409K)

170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)

Eladó jó állapotú, zárt faborítású, két-
szárnyú kapu, ipari méretû állványok,
gyári satupad  olcsón. Érd.: 20/9591-157
(6331K)

Almaértékesítés termelõtõl 50 Ft/kg-
tól, Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldal-
ma fajtákból házhoz szállítással. Nk.,
Kisfaludy 2/c., 93/312-479, 20/570-7717
(6357K)

Készpénzért vásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt régi népi panasztbú-
torokat és használati tárgyakat. Érd.: 20-
555-3014 (6399K)

Három köbméter kuglira vágott tüzifa
házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 30/827-1966 (6405K)

Idõsebbek figyelmébe! Szeretetre, tö-
rõdésre vágyó idõs emberek jelentkezését
várjuk! Kanizsai ingatlanért, ottlakás nél-
kül, házi munkák elvégzését, betegségben
gondozását vállalja egy megbízható ked-
ves pár. Nagyigényûek, cselédre vágyók
kíméljenek! „Családtag” jeligére várjuk
levelét a 8801 Nagykanizsa, Pf.: 508-ra.
Telefonszám a Szerkesztõségben.
(6410K)

Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-759
(6279K)

Magyar nyelv és irodalomból korre-
petálást, pótvizsgára, felvételire felkészí-
tést, valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/968-
8184 (6288K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igény-
bevehetõ) Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alak-

formáló-, talp-, egyéb masszázs, fényte-
rápia, méregtelenítés, stb. Hívásra ház-
hoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Hitelügyintézés díjmentesen, gyorsan,
alacsony kamatokkal gépjármûre, ingat-
lanra, vállalkozásokra, BAR-listásoknak
is. Érd.: 93/322-134, 30/612-3296
(6411K)

92/43 független férfi megismerkedne
korban hozzáillõ hölggyel tartós kapcso-
lat céljából. Leveleket a Szerkesztõségbe,
Pf.: 154 címre kérnék. Jelige: “Szil-
veszter” (6423K)

Középkorú, magas, jó megjelenésû
özvegy férfi keresi azt a vidám, csinos,
egyedülálló hölgyet (50 éves korig), aki
társa lenne. Leveleket a Szerkesztõségbe,
Pf.: 154 címre kérnék. Jelige: “Együtt” 

December 19. 20 óra
Rock Klub
RADIOAKTÍV "UNPLUGGED"
a Radioaktív együttes akusztikus
koncertje. Belépõdíj: 800 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja

December 31. 19 óra
SZILVESZTER 2008
Zene: Happy Band. Vacsora: 
Kaszinó Étterem. 
Éjfélkor tombola, értékes 
nyereményekkel. 
Belépõjegy vacsorával együtt: 7 500 Ft

2009. január 4.
ÚJÉVI KONCERTGÁLA
Közremûködik: a Nagykanizsai Szim-
fonikus Zenekar, Nagykanizsa Város
Vegyeskara és Sümegi Eszter opera-
énekes. Vezényel: Kökényessy Zoltán

December 19. 18 óra
A Nagykanizsai Ifjúsági

Vonószenekar és a Virág Benedek
Énekkar karácsonyi koncertje

December 21. 18 óra
ADVENTI KONCERT
ÉS FARKAS FERENC 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Közremûködnek: 
Baráth Yvette és a
Szivárvány énekegyüttes

December 20. 18 óra
A KANIZSA BIG BAND 
KARÁCSONYI KONCERTJE
Belépõdíj: 500 Ft

December 20. 18 óra 
Kiskanizsai templom
"ÉNEKKEL DÍCSÉRLEK"
egyházi énekek
Maczkó Mária népdalénekes 
elõadása
Belépõdíj: 600 FtFényre sötétedõ és tükrözõdés mentes lencse akció 20%!

Akció idõtartama: 11.20-12.31

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Karácsonyi akció!
Gyorsított tanfolyamot 

indítunk 2008.12.22-én 
8.30 és 16 óra kezdetekkel

személyautó, motor 
és segédmotor kategóriákban

Részletekrõl érdeklõdni:
Nagykanizsa, Zárda u. 2.

Tel.: 93/516-634, 30/491-7051
Részletfizetés! 

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Igazodunk 

a Te szabadidõdhöz!
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Közeledik az a bizonyos jövõ
évi kard kontinensviadal a kadett
korosztályban, s Mátyás Szabina,
az NTE 1866 vívója továbbra is
tartja elõkelõ helyét a válogatók

alapján szerzett pontjaival a
kerettagságért vívott küzdelem-
ben. Jelenleg a második helyen
áll, ami biztos csapattagságot
jelent, s ez még akkor is igaz, ha a

közelmúltban az olaszországi
Lignanóban, Világkupa versenyen
két gyõzelem után a legjobb
harminckettõbe jutásért kiesett a
további küzdelmekbõl. A talján
seregszemle ugyanis a juniort
korcsoport számára volt igazán
erõfelmérõ, s ebbe Szabina csak
jövõ év szeptemberében fog
„belenõni”. Ideje tehát van még
bõven, de addig sem lazíthat,
hiszen 2009 számára néhány kül-
honi túrával kezdõdik: elõbb
irány Pisa, majd London, ahol
szintén értékes pontokat gyûjthet
a további válogatottbeli szere-
plésekhez.

Polgár László

RRaanngglliissttaa mmáássooddiikk

A hét tehetsége: Mátyás Szabina
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1992. 03. 06.
Sportág: vívás. Fegyvernem: kard.
Klubja: MÁV NTE/NTE 1866 (2002-)
Eddigi legnagyobb sikerei: kadett csapat Eb-3. (2008), gyermek

egyéni ob-1. (2004), újonc csapat ob-1. (2005), kadett egyéni vb-27.
(2008), kadett egyéni nemzetközi válogató-5. (2008), korosztályos
válogatott (2007-) 

„Szinte ezer százalék, hogy a vá-
rosból igen – vágott rögtön a köze-
pébe a Nagykanizsa Demons ame-
rikai futball csapatának elnök-he-
lyettese, Kovács Zoltán. – Tudo-
másul kell vennünk, hogy Kanizsa
városának nincs szüksége ránk, s
ez alatt természetesen nem a druk-
kereinkre gondolunk. Mindeneset-
re így alakult és nem szeretnénk
visszafelé mutogatni, jelenleg az a
lényeg számunkra, hogy máshol
befogadtak minket.”

Nos, ami ebbõl elsõre kihámoz-
ható, hogy a 2005 elején nagy
elánnal hivatalos keretek közé „te-
relt” egyesület, valamint az ameri-
kai foci-rajongók (és az azt ûzõk) a
jövõben nem Kanizsához kötnék
szereplésüket. Pedig, ha jól bele-
gondolunk, a dél-zalai város sport-

életében az utóbbi évek rekordját
produkálták 2005 októberében.
Nevezetesen 2002-ig visszamenõ-
leg nem volt annyi nézõ egy mecs-
csen, mint azon a bizonyos
Demons – Wolves összecsapáson
– amikor közel 1600 embert re-
gisztrált volna a (nem létezõ) be-
léptetõ-rendszer a Mindenki sport-
pályáján…

De miért is vezetett költözésig a
történet és merre tart az 50-60 fõs
társaság?

„Egyszerûen a pályahasználati
és terem-költségeket nem tudtuk
kigazdálkodni, pontosabban azo-
kat mindenképp ki kell gazdálkod-
ni, s ez támogatás nélkül bizony
nem ment – folytatta a játékos-
elöljáró. – Úgy éreztük, nem vesz-
nek minket komolyan, Szepetnek
települése viszont segítõ kezet
nyújtott, ahol pályát, öltözõépüle-
tet is biztosítanak számunkra. Ami
a jövõt illeti, meccseinket a „lelá-

tós” új sporttelepen bonyolíta-
nánk, a tréningjeink pedig a régin
lennének.”

Tovább gondolva a szituációt,
akkor a jövõben a Szepetnek
Demons névvel találkozhatunk?

„Ez még képlékeny, vagyis az el-
nevezésünk még kérdés tárgya.
Nem elképzelhetetlen, mint ahogy
az sem, hogy teljesen más megne-
vezés alatt fogunk futni.”

Az amatõr, vagyis a játékot
puszta szeretete miatt mûvelõ
amerikai focisok Kanizsán honta-
lanok lettek, bár az is igaz, nem
éppen olcsó sportágat választottak.
Persze, sok hasonló alapon mûkö-
dõ társulatot találni mifelénk, de a
démonok úgy tûnik, nem adják fel,
s egy kis település palettáját gaz-
dagíthatják a jövõben. Egy kisebb
nézõcsúcs talán ott is garantált lesz
elsõre… 

P.L.

EEllkkööllttöözznneekk??

A II. Nemzetközi Fradi Kupán és
az országos bajnokságon is remekül
szerepeltek a Zalaerdõ Hevesi DSE
sportakrobatái. A kilencedik
kerületbe Fehéroroszországból, vala-
mint Németországból is érkeztek rá
versenyzõk. A kanizsai sportolók kö-
zül a serdülõ vegyes párosok között
Kovács Tamara-László Attila duó
végzett az élen. Az ifiknél a Baksa

Nikol-Bránár Klaudia-Iker Lilla hár-
mas zárt az élen, míg a Gulyás Do-
rottya- Szokol Martin kettõs a nyílt
mezõnyben a harmadik, a hazaiak kö-
zött pedig elsõk lettek. A felnõtteknél
a Bódi Szabolcs-Lukács Patrik a ha-
zai viadalon elsõ, a nemzetköziben a
dobogó második fokára állhattak fel.

Az említettek valamennyien in-
dultak az országos bajnokság küz-

delmein is, ahol összességében 10
kanizsai egység indult 21 fõvel.
Ilyen felállásban nem okoztak csa-
lódást, s megnyerték az összesített
versenyt, mi több, a Zalaerdõ Heve-
si DSE ebben az évben 2006 után
ismét a legeredményesebb sportak-
robata egyesülete lett. 2008. magyar
bajnokai lettek a következõ formá-
ciók: a gyermek fiú páros (Vizlend-
vai Máté, Kovács Ákos), a serdülõ
vegyes páros (Kovács Tamara,
László Attila), a serdülõ nõi hármas
( Baksa Nikol, Bránát Klaudia, Iker
Lilla), az ifjúsági vegyes páros (Gu-
lyás Dorottya, Szokol Martin) és a
felnõtt férfi páros (Bódi Szabolcs,
Lukács Patrik). 

P.L.

HHeevveessii DDSSEE:: éélleenn aazz oorrsszzáággbbaann

Klubnévjegy: Zalaerdõ Hevesi DSE
Alapítási éve: 1987. Címe: 8800 Nagykanizsa, Hevesi Sándor út 2. Ter-

me: 8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2. Elnök: Sósné Kutasi Margit. Edzõk:
Farkasné Bolin Ildikó, Ramocsa Krisztián, Trombitás Mónika, Vizlendvai
László. Legnagyobb sikerei: páros vb-3. (1989; Király András-Vizlendvai
László), szerenkénti négyes Eb-2. (1991), korosztályos vegyes páros vb-7.
(2008; Gulyás Dorottya-Szokol Martin), felnõtt páros vb-11. (2008; Bódi
Szabolcs-Lukács Patrik), országos klubranglista-1. (2006, 2008).  

A felnõtt ökölvívó országos-baj-
nokságon Korpics István ezüstérmet
nyert 69 kg-ban. A „kis” Korpics a
szamárlétrán egyre feljebb és feljebb
lépdelve jutott el eddig a szép ered-
ményig a Kanizsa Box Klub színei-
ben. Eredményének jó felvezetés
volt az ifjúsági ob-n a plussz 91 kg-
ban szerzett Bognár Balázs-arany és
Nádori Tibor ezüstje a 48 kg-ban.
No, de vissza a felnõtt országos baj-
noksághoz, melynek keretében Kor-
pics István súlycsoportjában elsõ-
ként egy soproni öklözõt vert döntõ
fölénnyel. Amásodik körben egy kõ-
szegi ellenfélen lépett túl 17:5-tel,
majd az elõdöntõben a nyíregyházi
Sipos Tamást nagy küzdelemben
7:6-ra gyõzte le. Következett a finá-
lé a Vasas színeiben induló Bacskai
Balázs ellen, s a fõvárosi bokszoló
9:8-ra vezettett, amikor Korpicsnak
a negyedik menetben sérülés miatt
fel kellett adnia a további küzdelmet. 

P.L.

EEzzüüsstt lleetttt
A hét sportolója: 
Korpics István
Születési hely, idõ: Nagykani-

zsa, 1989. 11. 19. Sportág: ökölví-
vás. Súlycsoportja: 69 kg. Klubja:
Kanizsa Box Klub (1995-)

Eddigi legjelentõsebb sikerei: ifjú-
sági ob-1. (2005; 66 kg), junior ob-1.
(2007, 69 kg), felnõtt ob-2. (2008),
2008-ban 27 mérkõzésébõl huszon-
ötöt megnyert, s idén hat nemzetközi
versenyén ötször lett elsõ.  

Az idén Kanizsán rendeztek egy
Dunántúl – Budapest-válogatott
ökölvívó gálát, melynek keretében
Korpics István a felnõtt OB-n szin-
tén ringbe lépõ Oravecz Pállal
mérkõzött. Akkor jelen sorok írója
egyértelmûen a vendégek sportoló-
ját látta gyõztesnek, s a kommentár,
ha nem is nyíltan, de arról szólt, Ist-
ván talán kissé burokban nevelt a
sportág keretein belül, s kérdéses,
milyen jövõ elõtt állhat mezõnyé-
ben. Nos, az országos seregszem-
lén, a felnõttek között (már) a dobo-
gó második fokára állt, vagyis nem
vakvágányra kerülés, csak kisiklás
volt karrierjében az a bizonyos ösz-
szecsapás. S haladhat tovább kani-
zsai állomásáról – úgy tûnik – nem
is sebes, sokkal inkább gyorsvonati
sebességgel…

Polgár László

RRáánnkk ccááffoolltt……
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