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EGY KATTINTÁS 
WEBLAPUNKRA, 

és naponta friss híreket, 
tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Ingyenes apróhirdetési
lehetõség

(regisztrációhoz kötött),
Képeslapküldés,

Galéria,

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

A szülõk, és számtalan segítõ közremûködésével rekorder adventi koszorút
készítettek a Palini Általános Iskola és Óvoda tanulói. Az intézmény udvarát díszítõ
huszonhat méter átmérõjû koszorúhoz hatvanhárom szalmabálát, több mázsa
tuját, luc- és erdei fenyõt használtak fel. A rekordot a magyarországi rekordok
hivatalos regisztrátora hitelesítette.

Advent rrekorddal
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Nagy volt az érdeklõdés Mik-
lósfán a Mindenki Házában tar-
tott ünnepi mûsoron, ahol  dr.
Szentendrey Edgárra, a telepü-
lés egykori orvosára emlékeztek.
A köszöntõ gondolatok után fel-
avatták és megkoszorúzták az
érdemes orvos régóta tervezett
szobrát és az Emlékparkot.

Dömötörffy Sándor, a Közmûve-
lõdési és Városszépítõ Egyesület el-
nöke köszöntötte a vendégeket,
köztük Doszpodné Somló Klárát és
férjét Somló Tibort, akik az egykori
orvos hozzátartozói. Az elnök el-
mondta, egy igaz embernek állíta-
nak emléket. Fõleg manapság, ami-
kor pillanatról pillanatra elõbukkan
egy-egy újabb celeb, vagy X-Faktor
és Való Világ csillogó világa káp-
ráztatja el a fiatalokat, akkor fontos
igazán, hogy valós értékeket képvi-
selõ példaképeket állítsunk a gyere-
kek elé. A most divatos sztárok
ugyanis többnyire üstökösök, a dr.
Szentendrey Edgárhoz hasonló
nagyságok viszont megmaradnak
emlékezetünkben. A neves orvos el-

sõsorban emberségével tûnt ki, hi-
szen mindenkit egyformán gyógyí-
tott, segített. Szél vagy hóvihar sem
riasztotta vissza, akár rozoga szeké-
ren is kiment betegeihez. Miklós-
fára úgy érkezett, hogy csak egy bõ-
röndöt hozott magával, ami viszont
tele volt a szeretet igazgyöngyeivel.
Halálának negyvenötödik évfordu-
lójára állították a szobrot és az Em-
lékparkot, amellyel örök emléket ál-
lítottak az orvosnak. 

Kovács Tibor, a Zala Megyei Vö-
röskereszt alelnöke beszédében is-
mertette dr. Szentendrey Edgár éle-
tének fõbb mozzanatait, kedves
anekdotákkal fûszerezve meg a szá-
raz adatokat. Elmondta, Miklósfán
mindenki felnézett a gyógyítóra,
méghozzá nem a magas termete mi-
att. Erdélybõl érkezett és az elsõ vi-
lágháborúban eltöltött hosszú szol-
gálata után itt telepedett le Zalában,
majd a magyar vöröskereszt mozga-
lom egyik atyja lett.

Tulman Géza vezetésével a Mik-
lósfai Általános Iskola diákjai iro-
dalmi mûsorral kedveskedtek a
vendégeknek, majd a hagyomány-

õrzõ huszárok sorfala után kivo-
nultak a miklósfaiak a Mindenki
Háza melletti Emlékparkba.  Kará-
di Ferenc alpolgármester leplezte
le a Csávás Csaba által készített
szobrot, az emlékezõk gyertyái pe-
dig még sokáig kis fáklyákként vi-
lágították meg Dr. Szentendrey Ed-
gár szobrának karakteres éleit. 

Z.A.
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DDrr.. SSzzeenntteennddrreeyy EEddggáárr eemmlléékkéérree

Immár ötödik óvónõi konfe-
renciáját rendezte múlt csü-
törtökön a Piarista Iskola, ám
ezúttal a téma okán bölcsõdei
szakember és védõnõ elõadá-
sát is meghallgatták a résztve-
võk.

Adorján Árpádné vezetõ vé-
dõnõ beszámolt arról, mekkora
öröm látnia, amikor bensõsé-
ges, egymásra figyelõ közös
játékban merül el az édesanya
és kisbabája. Szinte észre sem
veszik a körülöttük levõket.
Semmilyen gép nem pótolhatja
az édesanyát! A folyamatosan
bekapcsolt tévé vagy cd miatt
azonban bezárkózik a baba, fi-
gyelme szétszórt lesz. Beszélni
sem tanulhat meg géptõl, csak
édesanyjától. Testi kontaktus-
ra, kapcsolatra van szüksége
már a szoptatás idõszakában is,
másrészt a hozzá való beszél-
getés, a kommunikáció az, ami
nélkülözhetetlen. Biztonságér-
zést ad neki a rendszeresség, a
napirend ritmusa. 

– Sokat segíthetnek a fiatal
szülõknek a védõnõ tanácsai,
öröm, ha ezt igénylõ, nyitott
anyukákkal találkozom. – val-
lotta Adorján Árpádné. De
nemcsak a „célegyenesben” a
Szülõk Iskolájára, hanem már
az iskolai években errõl szóló
védõnõi elõadásokra is gon-
dolt. 

Szlotta Hajnalka szaktanács-
adó – maga is édesanya – fel-
idézte, mekkora megkönnyeb-
bülést tapasztalt gondokkal je-
lentkezõ anyukáknál, mikor
megosztotta velük, nincs más-
képp az õ gyermeke sem, ami a
nehézségeket illeti. Dobó
Istvánné tanítónõ úgy fogalma-
zott: akár meghallgatom, akár
fõzök rá, azt éreztetem a gye-
rekkel, hogy fontos vagy ne-
kem. Sifter Józsefné vezetõ
óvónõ a szeretetteljes fegye-
lemrõl szólt. Ezt követõen a
kötetlen beszélgetések során
megfogalmazódott: a szeretet
pedig nem csupán érzelem, in-
kább akarat, mely arra irányul,
hogy a másiknak jót tegyünk.

P.J.

FFiiggyyeelleemm ééss
ffeeggyyeelleemm

Az iskola történetét bemutató
fotókiállítás megnyitójával kez-
dõdött a Cserháti Napok rendez-
vénysorozat. A kiállítást Czupi
Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója ajánlotta a
megjelentek figyelmébe. 

Délután városi szavalóversenyt
rendeztek, melyre nem csak a kö-
zépiskolásokat, hanem az általános
iskolásokat is meghívták. Farkas
Tünde igazgató köszöntõje után a
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium diák-
jai mutatták be Örkény egyperces
novelláiból összeállított mûsoru-
kat, majd Dr. Márton Alfréd mun-
kaközösség-vezetõ beszélt az író
életérõl, mûveirõl. Három kategó-
riában hirdetett eredményt a zsûri.

Általános iskolák: 1. Németh Za-
lán (Zrínyi), 2. Kósa Dániel
(Bolyai), 3. Szekeres Anett (Bolyai).
Középiskolák. 9-10. évf: 1. Kupó

Márton (Batthyány), 2. Roósz Péter
(Batthyány), 3. Cseszkó Delinke
(Batthyány), 4. Pati Szabina (Cser-
háti). 11-12. évf: 1. Czupi Áron
(Batthyány), 2. Vörös Richárd
(Széchenyi-Zsigmondy).

Csütörtökön idegen nyelvi dél-
utánokkal folytatódott a Cserháti
Napok rendezvénysorozata. Az is-
kola diákjain kívül általános isko-
lás tanulók is részt vettek az ango-
losok és németesek vetélkedõin.
Országismereti teszteket, játékos,
ügyességi feladatokat (virsli-evés,
jódlizás, hajfonat-készítés) kellett
megoldaniuk a csapatoknak. A dél-
után nagyon jó hangulatban telt el.
A két idegen nyelvi munkaközös-
ség el is határozta, hogy ezentúl
miden évben meghívják az általá-
nos iskolák tanulóit is a már ha-
gyományos rendezvényükre.

November 19-én a jelenlegi és a
volt diákok, a tanárok, valamint a

meghívott vendégek a Cserháti
Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium 70 évérõl emlékez-
tek meg. Visszaemlékezések hang-
zottak el az intézmény „hõskorá-
ból” (50-60-70-es évek), fejlõdé-
sérõl, és a legdinamikusabb 90-es
évekrõl. Kiosztásra került a Cser-
háti-díj is, melyet ebben az évben
az iskola egy technikai dolgozója,
Spollár Ferencné kapott. Az ün-
nepséget követõen a vendégek és a
diákok megkoszorúzták a felújított
Cserháti szobrot, majd a „menza-
parti” hangulatában megrendezett
állófogadáson kötetlen beszélgeté-
sekkel zárult a mindenki számára
emlékezetes délután.

November 20-án, szombaton az
érdeklõdõ általános iskolások nyílt
nap keretében ismerkedhettek meg
a Cserhátiban induló képzésekkel. 

B.E.

AAzz iinnttéézzmméénnyy 7700 éévvéérree eemmlléékkeezztteekk
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Ünnepélyes keretek között ad-
ták át a Nagykanizsai Inkubá-
torház és Innovációs központot
az Ipari Parkban. A munka már
négy éve megkezdõdött, jelenleg
pedig tizenöt vállalkozás költö-
zik be a felújított épületbe. 

Cseresnyés Péter polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket és örömét
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
megnyithatja kapuit az Inkubátorház.
Megköszönte a pályázatírók, a kivite-

lezõk és a vállalkozók segítõ tevé-
kenységét és reméli, minél sikereseb-
bek lesznek az itt tevékenykedõ vál-
lalkozások. A szalag átvágásának ün-
nepélyes perceit követõen a vendége-
ket az épület emeletére invitálták,
ahol Tóth Gábor programvégre-
hajtási igazgató ismertette a projekt
legfontosabb mozzanatait. Elmondta,
az Inkubátorház megvalósítóinak re-
ményei szerint a beköltözõ vállalko-
zások minél több munkahelyet tud-
nak majd teremteni a városban. An-

nus István, a székesfehérvári Inkubá-
torház vezetõje, a Vállalkozói Köz-
pont Közalapítvány igazgatója hoz-
zátette, egyfajta pozitív értelemben
vett irigységet érez, látva a szépen
felújított volt legénységi épületet. Vá-
rosában sok idõbe telt, amíg az embe-
rekben tudatosodott, hogy nem
egészségügyi intézményrõl van szó,
amikor Inkubátorházról beszélnek,
hanem egy olyan központról, amely a
vállalkozások sikeres munkáját moz-
dítja elõ. Nem egyszerû a gazdasági
válság közepette új cégeket létrehoz-
ni, de a központ patronálja a kezde-
ményezéseket, akár a kisebb, családi
vállalkozásokat is. Mazzag Ferenc, a
Zala Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke is megerõsítette, hogy
a legfontosabb célkitûzés az új mun-
kahelyek létrehozása, és csak bíztatni
tudja a fiatalokat új vállalkozások lét-
rehozásában. Az avatás záróakkord-
jaként dr. Polay József, a Nagykani-
zsai Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke mutatta be a kamara tevékeny-
ségét és ugyancsak sok sikert kívánt
az Inkubátorház mûködéséhez.

Z.A.

IInnkkuubbááttoorrhháázz aa vváállllaallkkoozzáássookk ffeejjllõõddéésséééérrtt
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Ünnepélyes keretek között mu-
tatták be a városunk általános- és
középiskolás tanulóinak verseibõl
összeállított Kanizsai Szirmok cí-
mû kötetet a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI-ban. A kötetet Hajósné
Bujtor Tímea szabadidõ-szervezõ
és Ritecz Rita tanár szerkesztette
és állította össze. A verseket Hegyi
Árpád Jutocsa színház- és opera-
rendezõ lektorálta. 

A legjobb verseket Kálloy Mol-
nár Péter színmûvész és Hegyi Ár-
pád Jutocsa olvasta fel a Zsig-
mondy kistornatermében megren-
dezett ünnepség népes hallgatósá-
ga elõtt. A kiadásért felelõs Bene
Csaba intézményigazgató azt kí-
vánta a kötetben szereplõ költõk-
nek, hogy írjanak tovább, szerez-
zenek sok örömet verseikkel saját
maguknak és az olvasóknak. Inspi-
ráljanak minél több diákot arra,
hogy a külvilág kizárásával bátran
fogalmazzák meg és írják le a gon-
dolataikat, és tegyék mások szá-
mára is hozzáférhetõ kinccsé. Az
alábbi sorokkal kívánt többek kö-
zött jó olvasást a zsûri elnöke, He-
gyi Árpád Jutocsa. 

– Van egy magyar város, ahol
minden évben egyszer, az iskolák
arra kérik fel a diákokat: írjatok
verset! A diákok pedig fogják magu-
kat és nagy kedvvel nekiülnek verset
írni. Általános iskolások és középis-
kolások. Azt játsszák, hogy költõk.
Különleges, finom játék verset írni.
Kimondani alig kimondható dolgo-
kat. Úgy bánni a szavakkal, hogy
azok verssé álljanak össze. Sok min-
den kell a versíráshoz: érzékenység,
formaérzék, muzikalitás, kifejezõe-
rõ, õszinteség, fantázia, nyíltság...

Boldogság és félelem, humor és
könnyek törnek fel a versekben.
Csapongó, bolondos, érzéki, sötét
és szorongó versek születtek. Fõ té-
ma persze a szerelem, mi más is le-
hetne? 

A kötetben található ügyes és te-
hetséges verseket külön jutalmazta
egy zsûri. Hogy melyek ezek a
versek, az nem derül ki a kötetbõl,
mert ez a kötet azért született, hogy
éljen minden vers. Az a fontos,
hogy minden évben szülessen egy
újabb kötetnyi diákvers Nagykani-
zsán. 

B.E.

KKaanniizzssaaii
SSzziirrmmookk 

A HSMK-ban 18 órakor kez-
dõdõ koncert alapja a Mendika
címû CD. Egy-egy szám lesz a
Messzerepülõ és az Álombálom
címû lemezrõl is. A hangver-
seny tizenegy számot ölel fel,
ebbõl nyolcban énekel a hu-
szonöt fõs, a Piarista Iskola 5.
és 6. osztályosaiból álló alkalmi
kórus, karnagyuk Ráczné Bella
Cecilia. A számok címei: Betle-
hembe menjünk el, Szép jel,
Csordapásztorok, Regölés, Új-
esztendõ, Sötét éjjel, Menjünk
mi is Betlehembe, Kézfogás.
Külön érdekessége lesz a kon-
certnek, hogy az elõbb felsorol-
takon kívül felcsendül a Jézus
ágyán c. dal, melyet a gyerek-
kórus Németh Ferenccel, és he-
gedûs tanítványaival ad elõ. A
koncert jótékonysági céllal jött
létre, bevétele a kiskanizsai Sar-
lós Boldogasszony templom
felújítását szolgálja.

P.J.

DDeecceemmbbeerr 44-éénn,,
sszzoommbbaattoonn aa
GGhhyymmeess eeggyyüütttteess
kkaarrááccssoonnyyii kkoonncceerrttjjee

42.qxd  2010.12.13.  12:03  Page 3



A Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány horvát-ma-
gyar üzletember találkozót szer-
vezett Nagykanizsán, melynek
kezdetekor az alapítvány részé-
rõl Szõkéné Hajduk Andrea nem
véletlenül mondta azt: „Úgy lá-
tom, a székek száma nem lesz
elég”. Ez tehát rávilágíthat arra,
hogy a délelõtt kezdõdõ rendez-
vény mekkora érdeklõdést gene-
rált délutánig bezárólag.

Ennél azért fajsúlyosabb szava-
kat is elcsíphettünk a szervezõk ne-
vében nyilatkozó elöljárótól, hi-
szen a horvát-magyar projekt kere-
tében elsõként került sor a térség,
illetve a régió üzletembereinek ta-
lálkozójára: „A magyar-horvát IPA
Határon Átnyúló Együttmûködés
Program 2007-2013 szerves része
ez a nagykanizsai találkozó – fo-
galmazott Szõkéné Hajduk Andrea.
– Horvátország várható mielõbbi
EU-s csatlakozása végett sem

mindegy, hogy a régió vállalkozá-
sai, cégei milyen gazdasági kap-
csolatokat képesek kialakítani egy-
mással. A prioritás ugyanis a gaz-
dasági kapcsolatok fejlesztéséé az
elkövetkezendõkben is. A pályázati
kiírásokra Baranya, Somogy, Zala
megye, míg a horvátoktól Med-
jimurska (Muraköz) valamint
Varazdinska Zupanija (Varasd me-
gye) az, mely részt vesz a közös
programjainkban.”

Ennek az együttmûködésnek azért
már „látható nyomai” is vannak, hi-
szen példának okáért az Eszéki
Nemzetközi Vásáron már közösen
tudták magukat bemutatni a résztve-
võ megyék a különbözõ munkáikkal.

S hogy a projekt programjában
amúgy hol tart? Nos, a kanizsai
volt az elsõ ilyen horderejû talál-
kozó, amit egy második, csáktor-
nyai követ a közeljövõben. Emel-
lett szerveznek térségbeli tanul-
mányutakat is a különbözõ elkép-
zelések jobb megismerése érdeké-

ben, illetve ott vannak még az
egyes szemináriumok, melyeken
szintén erõsíthetik a horvát-ma-
gyar szakmai kapcsolatokat.

Miként gondolkodnak errõl a
horvát félnél? Goran Vrban, a
varasdi (egyebek mellett különbözõ
beléptetõ-rendszerek, kapuk gyártá-
sával fogalakozó) GIT d.o.o részé-
rõl érvelt bizakodóan: „Nekünk is
egyfajta kitörési pont, hogy a nem-
zetköziség területén új kapcsolatok-
ra tegyünk szert. S miért ne lehetné-
nek ebben kiváló partnerek éppen a
térségbeli magyarok, ha már a föld-
rajzi közelség adja is a lehetõségét
annak, hogy akár hosszú távú közös
munka is létrejöjjön.”

A találkozó összegzésében tehát
jó alkalmat teremthetett arra is,
hogy magyar és horvát vállalkozá-
sok képviselõi találkozzanak, s
egymás elõtt bemutathassák szer-
vezeteiket, cégeiket. 

P.L.
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Közel ötven napirendi pont
állt a november 25-i soros köz-
gyûlés meghívójában. Ezek kö-
zül a zöldfelület-gazdálkodás he-
lyi szabályairól szóló rendelet
módosítását fogalompontosítás
miatt levették a napirendrõl. 

A vita után a testület elfogadta
a vállalkozások támogatásáról
szóló rendelet módosítását. Az
októberi soros ülésen a közgyûlés
már módosította ezt a rendeletet
oly módon, hogy lehetõséget te-
remtett az ötven fõnél több mun-
kavállalót foglalkoztató vállalko-
zások számára is a pályázaton va-
ló részvételre. A részvétel feltéte-
le az volt, hogy a vállalkozó által
létrehozott új munkahelyek ará-
nya a pályázat benyújtását meg-
elõzõ öt év közül a legmagasabb
foglalkoztatott létszámhoz viszo-
nyítva haladja meg a 40 százalé-
kot. A fenti feltétel teljesítése
esetén minden új munkahelyte-
remtés után ötszázezer forint tá-
mogatás jár, azzal a kitétellel,
hogy egy pályázó maximum 50

millió forint támogatást kaphat
egy naptári éven belül. A vitában
több képviselõ is kiemelte, hogy
a feltételként szabott 40 százalé-
kos létszámnövekedés túlzott el-
várás, és csak kevés vállalkozás
lesz képes ennek megfelelni, pe-
dig a rendeletmódosítás célja az
50 fõnél több munkavállalót fog-
lalkoztató vállalkozások jelentõs
munkahelyteremtésének támoga-
tása volt. A most beterjesztett
rendelet-módosítás a korábban
elfogadott 40 százalékos elvárt
létszámnövekedést 25 százalékra
mérsékelte. Ezáltal ugyan több
vállalkozásnak nyílik lehetõsége
a pályázaton való részvételre,
ugyanakkor még mindig jelentõs
munkahelyteremtést kell megva-
lósítani a támogatás elnyerésé-
hez. A pályázók körének további
bõvítése azonban a támogatás
összegének újragondolását teszi
szükségessé, hiszen a jövõbeni
támogatások kifizetése jelentõs
terhet jelenthet az önkormányzat
számára. A szavazásnál a testület
úgy döntött, hogy a 25 százalékos

létszámnövekedés teljesítése ese-
tén egy fõ után 400 ezer forint le-
gyen a támogatás összege, és egy
pályázó maximum 40 millió fo-
rintra pályázhasson. 

Közszolgáltatási díjakról is dön-
töttek a városatyák. E szerint a ké-
ményseprõ-ipari közszolgáltatás díja
5 százalékkal emelkedik, míg a tele-
pülési folyékony hulladék 0,91 szá-
zalékkal csökken. A helyi tömegköz-
lekedés díja átlagosan 3,5 százalék-
kal emelkedik. Az önkormányzat a
Zala Volán Zrt-vel kötött közszolgá-
lati szerzõdésben foglaltaknak meg-
felelõen 51,6 millió forint kompen-
zációt fizet a Zrt.-nek. Átlagosan 20
százalékkal nõnek a temetkezés dí-
jai, mivel a korábbi díjmeghatározás
óta hét év telt el. Kivételt jelent az ur-
nasírok díjemelése, amely a jelenlegi
díjhoz képest 100 százalékos. 

Tizenhárom igen, egy nem,
négy tartózkodás mellett a közgyû-
lés megszavazta egy ötfõs Polgár-
mesteri Kabinet létrehozását. A ka-
binet kialakítása létszámbõvítéssel
nem jár, tagjai közvetlenül a pol-
gármester munkáját segítik. 

Öt igen, egy nem, és tizenegy
tartózkodó szavazat mellett eluta-
sították a képviselõk a pártok által
használt önkormányzati tulajdonú
helyiségek díjának megállapításá-
ra elõerjesztett javaslatot. 

Két sporttámogatási kérelmet is
tárgyalt a testület. A Miklósfa SE
megkapja a kért 300 ezer forintot,
a Nagykanizsa Izzó SE kétmillió
forint támogatási kérelmét viszont
elutasították. Pozitívan értékelték
a kerékpárút hálózat kialakítására
tett intézkedések, és a további fel-
adatok meghatározására elõter-
jesztett javaslatot. Jerausek István
önkormányzati képviselõ kiegészí-
tésként elmondta, hogy a Hevesi út
és a sánci temetõ közötti 3,5 méter
széles járda és kerékpárút elõké-
szítõ munkája az utolsó stádiumba
érkezett. Még két tulajdonossal
kell megállapodni, s ha ez megtör-
ténik, tavasszal elkezdõdhet a jár-
daépítés. 

A szavazatok alapján a 2011. évi
Város Napját az Erzsébet tér re-
konstrukciója miatt a Vasemberház
udvarában és a mellette lévõ par-
kolóban rendezik meg május 13-
14-én. Az idõpont megváltoztatá-
sát középiskolai ballagások indo-
kolták. 

B.E.

VVáárrooss NNaappjjáárróóll,, PPoollggáárrmmeesstteerrii 
KKaabbiinneettrrõõll,, ssáánnccii kkeerréékkppáárrúúttrróóll

AA hhoorrvváátt-mmaaggyyaarr ggaazzddaassáággii
eeggyyüüttttmmûûkkööddééss lleehheettõõssééggeeiirrõõll

Szakmák képviselõi talál-
koztak a Kanizsa TISZK kon-
ferenciáján.

Mérksz Andor igazgató kö-
szöntötte a meghívottakat,
elmondta, a bemutatott eszkö-
zök mind a képzések hatéko-
nyabbá tételét teszik lehetõvé.
E hónap végén zárják a „Nagy-
kanizsa és térsége TISZK inf-
rastrukturális feltételeinek ki-
alakítása” címû projektet,
melynek keretein belül a szak-
mai konferencia is zajlott. Az
elõadók által ismertetett eszkö-
zök már megtalálhatóak a
TISZK anyagvizsgáló és  kör-
nyezetvédelmi laboratóriumá-
ban, valamint a kereskedelmi
képzéshez is biztosítottak meg-
felelõ hátteret. 

A gépek mind azt a célt szol-
gálják, hogy hatékonyabbá és
gyorsabbá tegyék a gyakorlati
munkát, és ezáltal professzioná-
lis szinten lehessen megvalósí-
tani az oktatást a TISZK-ben.

Z.A.

SSzzaakkmmáákk ttaalláállkkoozzóójjaa
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Immár harmadik éve lesz lassan,
hogy átadták használatra a Nagy-
kanizsa szabadhegyi városrészét
megközelítõ, pormentes gyalogút-
ját.  

Az út átadása nekünk, akik itt
élünk, bizony nagy segítség volt.
Komoly tranzitforgalmat is lebo-
nyolít, hiszen a csend, a nyugalom,
a jó levegõ rendszeresen idecsábít-
ja a városlakókat egy kis sétára, ki-
kapcsolódásra, romantikára a fia-
talokat, a kismamákat babakocsi
tologatásra. Tehát már megszok-
tuk, hogy van, nélkülözhetetlenné
vált, tehát foglalkoztat bennünket.
Ezért szomorú dolog látni, hogy
még el sem érte az ötödik évét és
egyre gyorsuló sebességgel amor-
tizálódik. 

Ez, a talán 200-250 méter hosz-
szú, kandeláberekkel övezett asz-
faltút mind keresztben, mind
hosszirányban is repedezni kez-
dett. Fõleg a déli oldalán a Péterfai
út felöl, ahol egy töltésen vezet át.
Ezen a részen a föld több helyen,
feltételezhetõen megfelelõ tömörí-
tés hiányában megsüllyedt, miáltal
vitte magával az út peremét. Egy-
elõre csak azt, bár, ha nem lesz va-
lami beavatkozás, akkor idõvel a
maradékot is.

Az is nyilvánvaló, hogy aki ter-
vezte, nem volt körültekintõ, csak
felületesen tekintette meg a hely-
színt, és az átadás-átvétel is csak
az íróasztalnál történt meg, amit
még pár szarvashiba is bizonyít.

Most csak kettõt említek.
A patakhídtól nyugati irányban

kb. 10 méterre, minden kiadósabb
esõ alatt és után elönti a hömpöly-
gõ, patakba igyekvõ víz az utat,
ami ez idõ alatt nem tudja betölte-
ni rendeltetését. Vajon miért ter-
vezték alacsonyabbra az utat, mint
az északi oldalán elterülõ erdõsáv
talaja? Ha ez valami akadályba üt-
között, akkor miért nem készült
mellé árok a patakig? Mindössze
10 méter!

Az út keleti kezdeténél szintén
az esõ okozza a közvetett bosszú-
ságot. 

A Pásztor útról lecsurgó víz
szintén a gyalogúton folyik le
majd teljes szélességben, mert
olyan pontosan vízszintesre sike-
rült építeni. Na persze, itt kissé
magasabbra sikerült a padka, ami
nem engedi félrefolyni. Az Alsó-
szabadhegyi út déli végére mosta-
nában elkészült fekvõ rendõr még

azt a vizet is rátereli, ami eddig ar-
rafelé elfolyt. A legnagyobb gon-
dot persze ilyenkor az okozza,
amikor a pluszok és mínuszok vál-
takoznak, és lejtõs jégpálya lesz
belõle. Ez is kiküszöbölhetõ lett
volna egy egyszerû árkolással.

Ha jobban belegondolunk, ezek
a hibák mind elkerülhetõk lettek
volna, ha azok az emberek, akik-
nek ez a feladatuk, körültekintõb-
ben járnak el, betartják a technoló-
gia idevágó elõírásait, vagy ha az
rossz, akkor azt megváltoztatják. 

Nem hiszem el, hogy ne lehetne
a rossz módszereket, a maradi fel-
fogást és hagyományokat megvál-
toztatni, mert ha az alkotmányt
meg lehet, akkor talán ezt is! (Bár
lehet, hogy ez rossz példa.)

Mindenesetre, ha emberi mu-
lasztás az oka, illene behajtani az
illetõn a helyreállítás költségeit,
hogy tanuljon belõle õ is, valamint
a többi, hasonlóan hanyag, nemtö-
rõdöm munkát végzõ ember.

Kováts Tamás 

Tisztelt Fõigazgató Úr! 
Kedves Ápolási Igazgató Asszony!
A Kanizsai Dorottya Kórház ve-

zetõi, dolgozói az elmúlt idõszak-
ban igen sok negatív kritikát kap-
tak. Én jó és nagyon pozitív élmé-
nyeimet szeretném leírni.

Gyermekem novemberben eny-
he terhelésre jelentkezõ fulladásra,
gyengeségre panaszkodott. Azt
gondoltam, majd elmúlik... Sajnos
azonban nem múlt el. Az SBO-n
dolgozó ápolónõvel való beszélge-
tésem után gondoltam arra, hogy
akár súlyosabb baj is lehet! Sajnos
így volt. Köszönöm Ági! Az SBO-
n eltöltött éveid nagy tapasztalata
segített abban, hogy egyáltalán el-
hozzam vizsgálatra a lányomat. 

2010. 11.16-án gyermekemet
elhoztuk az SBO-ra. Az ott szol-
gálatot teljesítõ orvosok és ápolók
munkájáról csak pozitívan tudok
nyilatkozni. Az összes ágy tele
volt, a mentõk és betegek pedig
csak jöttek és jöttek. Ennek elle-
nére lányomat gyorsan, szaksze-
rûen és körültekintõen vizsgálták,
látták el. Dr. Bicsák György olyan
aprónak mondható tüneteket fede-
zett fel, melyek a vizsgálatok és
az ellátás további irányát megha-
tározták. Hálásan köszönöm! Kö-
vetkezett a CT. Itt dr. Vargovics
Eszter alapos, pontos, gyors és
korrekt vizsgálatot és leletezést
végzett. Köszönet érte! Ezután lá-
nyom nagyon gyorsan az Intenzív
osztályra került, ahol tüdõembólia
miatt fibrinolízist kezdtek nála.
Az intenzív osztályon nagyon
összeszokott, jól szervezett, szak-
mailag magas tudású orvosi és
ápolói csapat dolgozik. Munkáju-
kat áthatja a hivatástudat és a be-
tegek iránti empátia. Köszönöm,
hogy az osztályon mindvégig és
mindenki segítõkész és megértõ
volt velem szemben is, elfogadták
és pozitívan álltak az anyai szív
hatalmas aggodalmához. Minden,
akár butának is mondható kéré-
semre, kérdésemre próbáltak
megnyugtató választ adni. Lá-
nyom kezelõorvosa dr. Radics Pé-
ter volt. Köszönöm az õ és az osz-
tályon dolgozó valamennyi orvos
munkáját! És a nõvérekét, akiket
inkább csak keresztnévrõl isme-
rek: Csaba, Eszter, Szandra, Eri-
ka, Piroska és a többiek. Köszö-
nöm! Következõ állomásunk a
Kardiológia volt, ahol sajnos is-
merõsként fogadtak bennünket,
mert 1,5 hónapja én is itt feküd-
tem. Lányom a megfigyelõ kórte-
rembe került. Kezelõorvosa dr.
Kiss Tünde lett. Az osztályon az
orvosok és az osztályvezetõ fõor-

vos közti munkakapcsolat tapasz-
talatom szerint pozitív, a beteg ál-
lapotát, érdekeit szem elõtt tartva
tervezik meg és folytatják a keze-
lést. Kérdéseimre szintén pontos,
precíz és megnyugtató választ
kaptam, ügyeleti idõben is. Az or-
vosok mindegyike naponta több-
ször bejött a betegek állapotát el-
lenõrizni akkor is, ha õk panaszt
nem jeleztek. Köszönöm elsõsor-
ban dr. Kiss Tünde adjunktusnõ és
valamennyi orvos segítségét! Az
ápolók létszáma ezen az osztá-
lyon is nagyon alacsony. Az ágy-
hoz kötött és fennjáró betegeket
nagy leterheltségük és felelõssé-
gük ellenére türelemmel, halkan,
néha viccesen megoldva a problé-
mát látták el. Ez valószínûleg an-
nak is köszönhetõ, hogy köztük
nagyon jó és pontosan körülhatá-
rolt a munkamegosztás, a kompe-
tenciahatárokat nagyon pontosan
betartják. Anita, Anikó, Zsuzsa,
Erika, Balázs és a többiek...Kö-
szönöm a segítséget!

Lányom ma, 2010.11.26-án 18
éves. Amennyiben a Kanizsai
Dorottya Kórház olyan sokat kri-
tizált orvosai és nõvérei nem
megfelelõen végzik a munkáju-
kat, nem biztos, hogy ma együtt
ünnepelhettünk volna. Köszö-
nöm, hogy ma velem, velünk, a
családjával, testvéreivel lehet!
Köszönöm, hogy megmentették
az életét!

„Ha az egyedüli ima, amit el-
mondasz egész életedben, így
hangzana: "köszönöm", az is ele-
gendõ lenne.” (Eckhart von
Hochheim)

Tisztelettel kérem a Professzor
Urat és az Ápolási Igazgató Asz-
szonyt, hogy soraimat az érintet
osztályok orvosai és ápolói felé
tolmácsolni szíveskedjenek!

Tisztelettel: 
egy aggódó édesanya

SSzzaabbaaddhheeggyyii öörröömmöökk
ééss bboosssszzúússáággookk

KKöösszzöönneett 
aa kkóórrhháázznnaakk

EEllttûûnntt lláánnyytt kkeerreess aa NNaaggyykkaanniizzssaaii RReennddõõrrkkaappiittáánnyyssáágg!!

A Nagykanizsai Rendõrkapitányság eltûnés miatt körözését rendelte el a képen
látható tizenhat éves Mátyus Laura, újudvari lakosnak, aki a rendelkezésre álló ada-
tok alapján 2010. szeptember 1-jén otthonából ismeretlen helyre távozott, s azóta
nem tért haza, a felkutatására tett intézkedések pedig eddig nem vezettek ered-
ményre.

Személyleírása: kb. 170 cm magas, vékony testalkatú, arca hosszúkás, haja vál-
lig érõ, egyenes szálú, fekete színû, homloka magas, szeme barna. Pontos ruháza-
táról nem rendelkezünk információval. Lehetséges tartózkodási helye Pacsa,
Oltárc, valamint Nagykanizsa és környéke.

Kérjük, hogy aki Mátyus Lauráról, vagy tartózkodási helyérõl érdemi informá-
cióval rendelkezik, jelentkezzen a Nagykanizsai Rendõrkapitányságon (cím:

Nagykanizsa, Király u. 49. telefonszám: 93/312-190.), vagy értesítse bármelyik rendõri szervet!
Segítségüket köszönjük! Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Én 67 évvel ezelõtt születtem.
Bele egy társadalmi rendszerbe.
Most furcsán érzem magamat,
mert a hetilap hasábjain megjelent
egy vélemény 66 évvel elõbb tör-
tént dolgokról. Csodálom a hoz-
zászólás szerzõjét elvhûségéért, a
nevesített és névtelen hõsöket pe-
dig mártíromságukért. Nem is ez-
zel van a baj, hanem az elvekkel, a
szemlélettel. Ezt kéne valahogyan
a helyére tenni.

Az nem igaz, hogy a „csökö-
nyös magyar” utálja (sic!) 1956-
ot! Ez így túl általános és alkalmas
a megszokott csúsztatásra.

Egészen egyszerûen élni akartak
az emberek, és ha élni akartak, bi-
zony felejteniük kellett. Ezt hívják
„modus vivendinek”, annak az ál-
lapotnak, amikor a puszta fennma-
radásért felad mindent az ember.
Aztán ez az életérzés hagyomá-
nyozódik, hat tovább, amíg csak rá
nem borul a múltra a feledés jóté-
kony homálya.

Képzelje csak el az elképzelhe-
tetlent! Az „orosz proletár” meg
olyan feliratú táblákkal tüntetett
néhány éve (végsõ kifosztásának
idején!), hogy „HETVEN ÉVI ÚT
A SEMMIBE” (kérem szépen,
micsoda hasonló számok jönnek
itt elõ!).

Hogy is van ez? A munkásosz-
tály, volt kommunisták tüntetnek a
rendszer ellen, amely a javukat
akarja? Ez így van.

Mert lenyúlták õket, ugyanolyan
kölcsönbérleti szerzõdések révén,
mint amellyel apáiknak sikerült
megnyerni a Nagy Honvédõ Hábo-
rút! Szörnyût mondok, akkori ve-
zetõik elõre gondolkodtak és ad-
dig-addig, bármilyen véráldozat
árán, de megnyerték a világhábo-
rút is. A „népek atyja”, a nagy
Sztálin pontosan tudta, hogy szük-
sége lesz a piros ászra amikor leül
a kártyaasztalhoz (a kártyaparti
Jaltában lett megrendezve).

Így lettünk „Pajzs”, a kommu-
nista nagyhaza védõbástyája. Va-
zallusok (errõl is szót ejtenek
elfogult forrásaim – gazdasági
rémálomnak, többszörös kifosztás-
nak is lehet nevezni, ami itt folyt).

Az a szerves fejlõdés, amely – s
ez biztosan állítható! –, Európa
Svájcává tehetett volna bennünket,
ravaszul meg lett akasztva. Kár
volt ezért annyi fiatal életet beál-
dozni! Már Lenin pontosan tudta,
hogy mit is akar. Sztálin azután,
mint minden zsarnok, paranoiás

módon végre is hajtotta a nagy ter-
vet.

A hoszú-hosszú hozzászólásban
pontosan felsorolt fiatal áldozatok
valóban hõsök voltak, mert hõsie-
sen viselkedtek az adott helyzet-
ben. Ez megkérdõjelezhetetlen.
Hazafiak is voltak. Bizony, azok
mind egy szálig! Csak azt nem
tudták, hogy hol szövögetik azokat
a szálakat, amelyek a mozgalmat
fenntartották. Megérdemlik az em-
léktáblát, a megemlékezést. Van is
ilyen itt-ott, de egy idõ után már
saját „elvtársaik” sem siettek ápol-
ni az emléküket. Volt rá (már
megint az a szám!) néhány évük.
Miért nem tették? Mással voltak
elfoglalva?

Nos, álljon itt egy idézet Simon
I.-Szerencsés K.: Azok a Kádári
„szép” napok címû dokumentum-
kötetébõl. (Kairosz Kiadó 2004.).
Betû szerint idézem:

„Kérem Önt, nézzen utána... 
1990.
Kedves Kádár elvtárs! Én régi

kommunista vagyok, és Önnek
igen nagy tisztelõje. Ezért kérem a
segítségét, mert itt (kihagyás
részemrõl – H.P.) megyében na-
gyon rossz a kommunisták közhan-
gulata. Az elsõ titkár a megye leg-
nagyobb kitüntetését a saját sógo-
rának adományozta, akirõl köztu-
dott, hogy nem a munkájáért kap-
ta. Minden vezetõ beosztásba a sa-
ját barátait nevezi ki, vagy a ba-
rátnõi férjét. Ezért van vezetõelle-
nes hangulat itt a megyében. Ké-
rem Önt, nézzen utána, és nyugtas-
sa meg a közvéleményt.

Tiszte-üdvözlettel: 
egy igazi kommunista

MOL M-KS-288.f.-21/1978/5.öe.”
Ilyen nézõpontból már minden

más. Voltak (vannak) az igazi
kommunisták, meg azok, akik az
egyéni érdekeik mentén politizál-
tak(nak). Ez bizony kétségbeejtõ
tény! Szívbõl csodálom Önt, a
hozzászólás szerzõjét elvhûségé-
ért! 

Ha szeretne alaposabban tájéko-
zódni, engedelmével figyelmébe

ajánlanék néhány érdekes történeti
forrásmunkát: Faludy György -
Faludy Zsuzsa és Pálóczi-Horváth
György: Egy nép tragédiája - A
magyar szabadságharc évszázadai.
(Alexandra).

Kemény elfogultsággal ugyan,
de nyitott szívvel tárgyalják a szer-
zõk a magyar nép történetét a hon-
foglalástól a szocialista rendszeren
át az 1956-os forradalomig. Tár-
gyilagosan kielemzik azt is, hogy
mi vezetett azokhoz a tragikus ese-
ményekhez, amelyeknek az Ön
hõsei lettek az igazi áldozatai (és
még sok ártatlan ember!). A nyilas
rémuralomról beszélek. 

A magyar nép többszörös ki-
fosztásáról is szót ejtenek. A bûn-
segédeket akkori mértékkel mérve
csillagászati összegekkel fizették
meg. Ez is oka lett a népharagnak.
Ezért nem tudott a forradalom ma-
kulátlanul tiszta maradni.

Aztán itt van elõttem a TUDO-
MÁNY - EGYETEM - Történelmi
életrajzok sorozatából: Rainer M.
János: Nagy Imre c. életrajza.
(Vince kiadó).

Hadd idézzek! Csak a borítóról:
„Nagy Imre a 20. századi kom-

munista kísérlet egyetlen olyan po-
litikusa, aki helyet kapott a nemze-
ti panteonban... hogyan lett az
1945-ben Moszkvából hazatért
“pártkatonából” önálló koncepci-
óval rendelkezõ politikus. Gondo-
latvilága ugyanakkor mindvégig
kommunista maradt...”

Furcsa dolgok ezek. De a tények
makacs dolgok.

És nincs még vége! Itt van to-
vábbá Borbély László beszélgeté-
se Dózsa Lászlóval: A rivaldától a
vérpadig és utána.

A gyermekkor tündéri világát
miként söpri el egy idegen hatalom
katonáinak sortüze már lefegyver-
zett, csoportba terelt gyermekekre.
Kézigránáttal biztosítékul, hogy
azok a „pesti srácok” biztosan
megszûnjenek ellenállni! És így to-
vább... a legvidámabb barakknak is
volt padlózata... padlót lehetett fog-
ni gyermekként is!

Nem terhelem tovább. Nem is
szóltam volna semmit, de a hozzá-
szólás mondanivalójával, hang-
nemével gondom volt!

A hõsök egyként tiszteletet érde-
melnek!! Ugyanez vonatkozik
egy nemzet elsõ embereire,
vezetõire is!!! (amíg méltatlanná
nem válnak a bizalomra)

H. P.

Tisztelt Szerkesztõség!
Papp Attila megemlékezése a

német megszállók, nyilasok elleni
fegyveres harc résztvevõirõl törté-
nelmünk szerves része, amit nem
feledhetünk! Megemlíti a Bem
csoportot, ahol Boldizsár Iván író
is tevékenykedett. Ki is volt Boldi-
zsár Iván? A második világháború-
ban az orosz frontról haditudósító-
ként cikkeket küldött a Pester
Lloydnak, (háború alatti kormá-
nyok német nyelvû félhivatalos
lapja). Helyeselte a Szovjetunió el-
leni offenzívát, a GPU hóhérmun-
kájáról is elitélõen írt, stb. 1942
végén Nagy Idõk lexicona címen
könyvet jelentetett meg Budapes-
ten, amelyben a nemzeti szocializ-
must a német nép és Európa fel-
szabadító mozgalmaként elemezte.
A párizsi békekonferencián részt
vett a magyar delegáció tagjaként
a magyar kommunisták (Gerõ Er-
nõ) és a Szovjetunió hû kiszolgáló-
jaként! Jelentéseket küldött sûrûn
a Szovjetunió párizsi nagyköveté-
nek a magyar küldöttség „viselt”
dolgairól. A magyar kormánykül-
döttség nem kommunista tagjai,
hogy feltárják a valóságot, a világ
felé egy tanulmányt, röpiratot
szerkesztettek. Mindezt jelentette
Boldizsár a szovjet nagykövetnek.
Megfenyegette Demeter Bélát, a
küldöttség erdélyi szakértõjét. En-
nek késõbbi eredménye a kommu-
nista hatalomátvétel utáni ÁVÓ le-
tartóztatás, Romániának való ki-
adatása, majd hazaárulás címén
való kivégzése. Az itt leírt tények

KKaanniizzssaa –– SSzzaabbaadd vvéélleemméénnyy 2010. december 2.6

Válasz Papp Attilának

6677 éévvvveell eezzeellõõtttt!!

KKiinneekk áállllííttssuunnkk 
sszzoobbrroott??
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is jellemzõek a gyászos emlékû
1947-es párizsi magyar békeszer-
zõdés „létrejöttéhez”, a Második
Trianon megalkotásához! Tanul-
ság: meggondolandó és megfonto-
landó, kinek is állítsunk szobrot és
emléktáblát az utókor számára!
Forrás: Haas György: Második
Trianon.

Paizs János

Minden héten érdeklõdve olvasom
lapjukat, és gondolkozom el a benne
olvasható észrevételeken. A legutób-
bi számban figyeltem fel az „Úszás
félegészség” címû olvasói hozzászó-
lásra. Természetesen nem tisztem
párbeszédet folytatni, de a „hallgat-
tassék meg a másik fél is” elve alap-
ján eszembe jutott pár gondolat. Az
olvasónak tökéletesen igaza van ab-
ban, hogy a nagykanizsai uszoda nem
sportuszoda, de azt sem szabad elfe-
lejteni, hogy a létesítmény nem kizá-
rólagosan a felnõtteké. Tény és való,
hogy napközben a pályák jó része le
van foglalva, de úgy gondolom, hogy
az, aki valóban lazítani akar, az meg-
találja a megfelelõ idõpontot a kelle-
mes kikapcsolódásra. 

No, de menjünk sorjában. Nagy-
kanizsán számomra érthetetlen mó-
don a helyi sajtó rendkívül kivona-
tosan foglalkozik a városi verseny-
úszókkal, nem úgy mint más spor-
tokkal. Pedig a versenyúszó gyere-
kek rendkívül sok országosan ki-
emelkedõ eredményt értek és érnek
el, amelyekre mind az edzõk, mind
a város, mind pedig mi, szülõk mél-
tán lehetünk nagyon büszkék. Az,
hogy ezek az eredmények szület-
nek, az nem a véletlen mûve, hanem
hosszú-hosszú évek kitartó munkája
minden résztvevõ fél oldaláról.
Hogy miért mondom ezt? Nézzük
csak szépen sorjában az úszóver-
senyzõ gyerekek – köztük az én fi-
am is- napirendjét. Ébresztõ minden
reggel öt órakor, hiszen hat órakor
már a medencében kell lenni. Edzés
hét óráig, majd azonnal indulás az
általános iskolába, vagy a gimibe, ki
hova jár.  A suliban a kisebbeknek
5-6, a nagyoknak 7 órája van, tehát
nincs idõ hazamenni az iskolából,
irány ismét az uszoda délután há-
romra. Pár „lazító” kilométeres
úszás után hatra talán végzünk is,
lehet hazamenni tanulni másnapra.  

Kiadós vacsora, aztán ágyba esik
szülõ, gyerek egyaránt, hiszen nem
csak a gyerekek fáradnak el ilyenkor
már, hanem anya, apa is, hiszen haj-
nalban kelünk velük, visszük õket az

usziba, megyünk dolgozni, jön a má-
sodállás, este nyomás vissza a gyere-
kért. Versenyszezonban szinte min-
den hétvégén verseny van itthon és
külföldön egyaránt. Lazítani, napokat
kihagyni nem lehet. Ez bizony így
megy egész évben. Anyár sem sokkal
különbözik, hiszen akkor még edzõtá-
bor is van. Bizony, nekünk szülõknek
még a nyári szabadság is a gyerek
úszásának, versenyeinek függvénye.
Nem gazdálkodhatunk szabadon az
idõnkkel, hiszen amíg a gyerek bírja,
addig nekünk is bírni kell! Ezért va-
gyunk szülõk. A mostani versenyzõ-
ink között is van válogatott kerettag,
megyecsúcsot úszó gyerek, és min-
den „gyerekünk” országos korosztá-
lyos ranglistás, ami úgy vélem nem
kis dolog egy ekkora városban. Ma-
napság, amikor mindenhol azt olvas-
ni, hogy a mai gyerekek lusták, alko-
holizálnak, dohányoznak, órákat ül-
nek a tévé és a számítógép elõtt, akkor
úgy vélem, örülni kell egy olyan kis
csapatnak, akik közel 10 éve csak
egymással foglalkoznak, és dicsõsé-
get hoznak a városnak. A „mi”gyere-
keinknek sem ideje, sem igénye nincs
a fenti elfoglaltságokhoz.

Udvariasak, szépek, okosak, jól
tanulnak, kitartóak, és ami a leg-
fontosabb, egészségesek.

Gondolataimat azért osztottam
meg Önökkel, hogy ezek után értékel-
jék át azt a sok lezárt sávot. A fentiek-
hez azért még az is hozzá tartozik ter-
mészetesen, hogy a sávlezárás sem in-
gyen van, hiszen tagdíj van, pályabér-
let, anyagi hozzájárulás a szülõktõl,
stb. Úgy vélem, és ezt is hosszú évek
saját tapasztalata mondatja velem,
hogy igen is néhány ritka kivételtõl el-
tekintve nyugodtan lehet úszni a meg-
maradt pályákon. Reggelente lehet
menni 6 órára, talán 3-4 vendég van.
Hogy korán kell kelni? A gyerekek is
ezt teszik, mi szülõk is. Az egészsé-
gért tenni is kell, nem szabad csak a
kényelmet nézni. Valóban a hétvégi
nyitva tartás meghosszabbodott, azt is
érdemes kihasználni. Legyünk tole-
ránsak egymással, hiszen a mai békét-
len világban ezzel tudunk egymásnak
örömet szerezni. Végezetül engedjék
meg, hogy felsoroljam a gyerekek ne-
vét, akik rengeteg munkával végtelen
sok sikert és örömet szereznek ne-
künk: Ács Gergely, Trajer Márk,
Draskovics Márk, Tihanyi László,
Zámodics Márk, Zsiray Gergely, Tóth
Benett, Gayer Márton, Metzger Dáni-
el, Novák Ferenc, Karancz Alíz,
Szabadics Adrienn, Abay Nemes An-
na, Molnár Flóra, Hederics Hanna,
Zsuppán Patrícia. 

Tisztelettel: 
egy úszóversenyzõ fiú édesanyja

A Kanizsa Hetilap november 11-
i számában általam az Ön irányába
indított „Szabad vélemény”-re,
amelyre az újság november 25-i
számában válaszolt, az alábbiakban
kívánok reagálni. Azon állítását,
hogy én teljesen képtelen és nyil-
vánvaló hazugságokhoz folyamod-
tam, ezennel visszautasítom. Úgy
vélem, hogy az Ön emlékezõ ké-
pessége – akarva, akaratlanul – erõ-
sen megromlott! Abban igaza van,
hogy a szólás szabadságának jogá-
val élve, újságíró stílusban véle-
ményt nyilváníthat, azzal azonban
nem értek egyet, hogy – elsõsorban
pártállami múltja miatt – „sportot
ûz”! Az is tény, hogy az Olajbá-
nyász SE elnökének 1975-ben való
jelölésemet nem Ön és nem is a vá-
rosi tanács kezdeményezte. A váro-
si pártbizottság sportfelelõsének, a
Sörgyár igazgatójának, G.J.-nak ja-
vaslatát azonban, elsõsorban ”ola-
jos” vonalon elvetették. De… az
Ön írása negyedik bekezdésében, a
Sörgyár általam is nagyra becsült
igazgatójára hivatkozik, holott a
pisztolypárbajt helyettese, „dr.
B.J.” kezdeményezte 20 éves mun-
kaviszonyom utolsó napjának esté-
jén, 1979. augusztus 31-én, amit vi-
lágosan megírtam. (Ejnye-bejnye
az Ön figyelmetlenségéért.) Egyéb-
ként rendõrségi ügy helyett csak
enyhe pártbizottsági figyelmezte-
tésben részesült. Ami az elhelyez-
kedésemet gátoló személyzeti kör-
levelet illeti, azt nem a városi ta-
nácsnál intézték, hanem a városi
pártbizottságnál, amelynek Ön is
oszlopos tagja volt! Ami a letenyei
járási sportfelügyelõi állást illeti, a
„bepalizással” összefüggõ utaztatás
az Ön engedélyével történt. Én
igenis Önt az irodájában felkeres-
tem segítségnyújtás miatt, ugyanis
a járási tanács megszûnésével mun-
kahely nélkül maradtam. Ön vála-
szában kitért arra is, hogy milyen
sokat tett a városért és annak sport-
jának felvirágoztatásáért. Nos, va-
lóban tett is ezért valamennyit, de

azt is el kell ismernie, hogy a Zala
megyei párt- és tanácsi vezetés kí-
vánságait Ön és párttársai maradék-
talanul, harcos kiállás nélkül, szol-
ga módra teljesítették. Pl.: a lakos-
sági téglajegyekkel kezdeménye-
zett korszerû városi fedett uszodá-
ból akkoriban csak egy kis sport-
munkacsarnok lett, (egy tervezett
nagy sportcsarnok azóta sincs a vá-
rosban), az NB I-es osztályozót ját-
szó Olajbányász SE a megyei és vá-
rosi vezetés utasítására „bunda mó-
don lefeküdt” a Nyíregyházi Spar-
tacusnak, stb. Elismerem, hogy ál-
láskeresésem, miatt – végsõ elkese-
redésemben – két ízben is az egy-
kori Szentendrei Honvéd SK-nál
közösen eltöltött katonai és sport-
szolgálati két év kapcsán a Megyei
Tanács elnökhelyetteséhez, L.T.-
hoz fordultam segítségért, aki két-
szer is (6-6 hónapra a Becsehelyi
Tanács-nál és a Nagykanizsai Járá-
si Tanácsnál) munkahelyhez segí-
tett. Írásában megkérdõjelezi ké-
pességeimet, pedig kereskedelmi
érettségim, közgazdasági techniku-
si, felsõfokú munkaügyi végzettsé-
gem van, amelyek révén is a sör-
gyárban vállalati ”Kiváló Dolgozó”
oklevél, majd jelvény kitüntetések-
ben részesültem. A sport vonalán
pedig a „Testnevelés és Sport Érde-
mes, majd Kiváló Dolgozója”, nem-
régiben pedig a „Nagykanizsa Vá-
ros Sportjáért” kitüntetéseket kap-
tam. Mózes Úr! Elismerem, hogy
sorsom alakulásában nem Ön ját-
szott fõszerepet, de az „ELNYO-
MÓIM 1956-1990. között” elneve-
zésû képzeletbeli torta 24 szelete
közül az egyik az Ön személyét is
illeti. Mózes Úr! A pengeváltást én
ezennel befejeztem. Mivel a fél vá-
ros már tudja, hogy a „Név és cím a
szerkesztõségben”, valamint az „Is-
meretlen Úr” kicsoda, most az
egész város elõtt felfedem a pártál-
lamban, illetve Nagykanizsa váro-
sában sokat szenvedett, idegi alapon
58 éves koromban, egy évig tartó
táppénz után rokkantsági nyugdíjba
kényszerült személyemet.

Üdvözli, 
Tihanyi István

TTiisszztteelltt 
KKaanniizzssaa ÚÚjjssáágg!!

MMóózzeess ÚÚrr!!

Nagy Gáspár Kossuth-díjas költõ
emlékére negyedik alkalommal ren-
deztek versmondó versenyt váro-
sunkban. A zsûri elnöke Gergye Re-
zsõ, a vasvári Nagy Gáspár Kulturá-
lis Központ igazgatója volt. A prog-
ram a Deák téren vette kezdetét,
ahol Karádi Ferenc alpolgármester
és Gergye Rezsõ koszorút helyeztek

el a költõ Deák téri emléktáblájánál.
A zsûri döntése alapján dr. Vass Ve-
ronika, Gábor Veronika, Horváth
Bálint, Varga Döníz, Karádi Dávid
és Szûcs Mónika vehetnek részt ja-
nuár 15-én Vasváron, a Nagy Gás-
pár versmondó találkozón.

B.E.

Versmondó vverseny
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A lakosság szavazatai alapján
az Alsóvárosi Templom is beke-
rült Nagykanizsa 7 csodája közé
az épített örökségeink kategóri-
ában. A díjjal járó bronz emlék-
táblát szombat délután adták át
a szervezõk. 

A szavazatok alapján Nagykani-
zsa csodája lett a Zsinagóga épüle-
te is. A díjat december 2-án csütör-
tökön 16.45 órakor adják át a
Nagykanizsai Izraelita Hitközség
Fõ úti nagytermében.

B.E.

A Nagykanizsai Városi Bíró-
ság meghozta elsõ fokú ítéletét
D. Krisztián és öt társa ügyében,
akik hét vádpontban álltak a bí-
róság elé, amelyek közül négy
érintette bank-automaták eltu-
lajdonítási szándékát, illetve egy,
a tavaly márciusi becsehelyi
fegyveres benzinkútrablást.

A júniusban kezdõdött büntetõper
lefolytatását követõen a városi bíró-
ság elsõrendû vádlott D. Krisztiánt 5
év börtönre, másodrendû vádlott O.
Józsefet, mint többszörösen vissza-
esõt hat év fegyházra, harmadrendû
vádlott K. Zoltánt, mint különös
visszaesõt 5 év 6 hónap börtönre, ne-

gyedrendû vádlott H. Attilát 1 év 6
hónap börtönre, ötödrendû vádlott H.
Gábort 1 év 10 hónap börtönre, vala-
mint hatodrendû vádlott B. A. Nor-
bertet 1 év 2 hónap börtönre három
év próbaidõre felfüggesztve ítélte.

Bíróság kifejtette, hogy az ügyé-
szi perbeszédben foglaltak ellené-
re a csoportos elkövetés vádja a
becsehelyi fegyveres kútrablás
bûntette esetében minden kétséget
kizáróan nem volt megállapítható
D. Krisztián, O. József, és H. Atti-
la esetében, így az nem csoportos
rablásnak minõsült, s a büntetési
tétel sem az 5-15 év lett, hanem 2-
8 évig terjedõ szabadságvesztésre
redukálódott.

A négyes vádpont esetében
(mely a kiskanizsai pénzkiadó-au-
tomata sikertelen eltulajdonítását
foglalta magában) érintett D.
Krisztián, K. Zoltán, valamint B.
A. Norbert közül K. Zoltán azért
minõsült különös visszaesõnek,
mert már az ügyészi vizsgálat sza-
kaszában a lakhely elhagyási tila-
lom ellenére, illetve a feltételes
szabadság alatt külföldre távozott,
s ott idõközben szintén szabadság-
vesztésre ítélték, majd azt követõ-
en került magyar büntetés végre-
hajtási intézménybe.

Elítéltek a bírósági ítéletet B. A.
Norbert kivételével (aki tudomásul
vette a rá kiszabott ítéletet) vala-
mennyien megfellebbezték enyhíté-
sért. H. Gábor pedig felmentését kérte. 

P.L.
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A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának  Társulási Ta-
nácsa pályázatot ír ki a kizárólagos tulajdonában álló kiemelkedõ-
en közhasznú  Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. ügyveze-
tõi feladatainak 2011. január 1-tõl való ellátására. 

Az ügyvezetõ fõbb feladatai: 
a társaság hatályos jogszabályoknak, az önkormányzatokkal kötött szerzõ-

déseknek és a társulási tanács határozatoknak megfelelõ gazdaságos és haté-
kony mûködtetése 

a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más
hatóság elõtt, 

a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása. 

Pályázati feltételek: felsõfokú iskolai végzettség, büntetlen elõélet 

A pályázat tartalmazza: 
a pályázó szakmai önéletrajzát, 
az iskolai végzettségeit igazoló okiratokat, vagy azok egyszerû másolatát, 
a pályázó stratégiai elképzeléseit a társaság tevékenységére, a Nonprofit

Kft. irányítására
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a döntést a Társulá-

si Tanács zárt ülés  keretében tárgyalja vagy hozzájárul a nyílt üléshez. 
nyilatkozat a 2006. évi IV. tv. 23. §-ában és az 1997. évi CLVI. tv-ben elõ-

írt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan. 

Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 
vezetõi gyakorlat, 

európai uniós pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, 
felhasználói szintû számítógépes ismeret, 
"B" kategóriás jogosítvány.

Pályázat leadásának határideje: 2010. december 13. 16.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt határidõ lejártát köve-
tõ soros Társulási Tanács ülés.  A pályázatokat Nagykanizsai Kistérség Több-
célú Társulásának Elnökéhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton, le-
zárt borítékban.  Cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. A borítékon kérjük
feltüntetni: "Pályázat ügyvezetõi munkakörre -  Nonprofit Kft."

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, döntést elõkészítõ bi-
zottság ülésén történõ személyes meghallgatást követõen, a döntést a Társulási
Tanács hozza meg. 
A Társulási Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályá-
zatok a döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivételével – a pályá-
zóknak visszaküldésre kerülnek. A pályázattal kapcsolatban további információ
Cseresnyés Péter Elnöktõl kérhetõ a 93/500-702  telefonszámon. 

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss
aa NNaaggyykkaanniizzssaa ééss KKöörrnnyyéékkee NNoonnpprrooffiitt KKfftt..
üüggyyvveezzeettõõii áállllááss bbeettööllttéésséérree

A NNagykanizsai HHonvéd KKaszinóért AAlapítvány 
Hölgyklubja 22010. KKarácsonyára iismét

AADDOOMMÁÁNNYYGGYYÛJJTTÉÉSSTT SSZZEERRVVEEZZ
Parttner sszervezett: Nagykanizsa VVárosi RRendõrkapitányság

AAzz aaddoommáánnyyookkaatt ccéélljjeelllleeggggeell aa sszzeerrvveezzõ aazz aalláábbbbiiaakk sszzeerriinntt kkéérrii ééss ffooggaaddjjaa::

ZZaallaa MMeeggyyeeii ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt 
NNaaggyykkaanniizzssaaii GGyyeerrmmeekkootttthhoonnáánnaakk

Gyermekruhát éés ggyermekcipõt ((6-118 ééves kkorig), jjátékokat, ffil-
meket, CCD-kket, ggyermekbizsukat, éédességeket, mmesekönyve-
ket, kkötelezõ olvasmányokat, uudvari éés bbeltéri mmozgásos jjáték-
szereket, ttársasjátékokat, ttisztító-,, mmosó- éés ttestápoló sszereket.

Felnõtt holmit nem gyûjtünk!
A ggyûjtés hhelye éés iideje:

2010. ddecember 66. ((hétfõtõl) –– ddecember 112. ((vasárnapig).
Hétköznap 88-116 óóráig, sszombaton éés vvasárnap 88-112 óóráig aa

Vásárcsarnok eemeletén 
(a ddéli ooldalon aa ZZsuzsi vvarroda mmellett).

Köszönjük aaz aadományokat!

JJuuttoottttaakk éévveekk - bbõõssééggeesseenn

A körforgalom átadása elõtti utolsó mozzanatként visszakerül a
helyére a nagykanizsai DKG EAST Zrt. által készített korrózióálló
gömb is, amely a Nagykanizsán áthaladó 17. földrajzi hosszúsági
kör helyét jelzi. – írja olvasónk, Farkas Róbert, aki a fenti fotót is
mellékelte.

CCssooddáájjáárraa
jjáárruunnkk
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Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközép-
iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2010. december 6-án
17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap má-
sodik szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2010. december 6-án
(hétfõn) 16 órától 17 óráig a Ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig Miklós-
fán a Mindenki Házában. 
Szõlõsi Márta, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrí-
nyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart december 7-én (ked-
den) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban. Aznap 18 órától lakossági fórumra ke-
rül sor Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlõjében. Téma: Csapadék-
és belvíz elvezetés Meghívottak: Karádi Ferenc alpolgármester, Sáfrán Árpád
tervezõ, Filebics Tamás beruházási ügyintézõ, Nagykanizsa PMH Városfejlesz-
tési Osztály.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Cseresnyés Péter polgármester fogadónapot tart minden hónap 1. szerdáján
8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart minden hónap 2. szerdáján
8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Dr. Tuboly Marianna jegyzõ fogadónapot tart minden hónap 3. szerdáján 8.30
órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Dénes Sándor alpolgármester fogadónapot tart minden hónap 4. szerdáján
15.00 órától 17.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületében. (I/6.
sz. iroda).

FFooggaaddóónnaappookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Fogyaték-
kal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) intéz-
ményvezetõi álláshelyének határozatlan idejû, önálló magasabb vezetõi
munkakörben történõ betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 2. A pályázattal kapcso-
latos további felvilágosítás a 93/500-708, illetve a 93/500-810-es telefonszám-
okon kérhetõ. A részletes pályázati kiírás a www.kszk.gov.hu, illetve a
www.nagykanizsa.hu internetes oldalakon található.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõ

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelõje vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra: 

1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelõ. Irányár: 59.000.000 Ft + áfa. 
2. Nagykanizsa, Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám alatti, egyéb helyiség
megnevezésû iroda-jellegû ingatlan (volt MSZMP pártiroda). Hrsz.:
1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft. 
3. Nagykanizsa, Magyar utca 76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épü-
letrésszel, telek mérete 934 m2. Elsõsorban építési szándékú vevõ jelentkezését
várjuk. Fõbb beépíthetõségi paraméterek: 50%-os beépíthetõség, 8 m magassá-
gig. Ára: 10.700.00 Ft. 
4. Ipari Park területén: 4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa,
4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000 Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000
Ft + áfa,  649/93 hrsz  6389 m2 – 25.560.000 Ft + áfa. 

Komoly érdeklõdõ esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkor-
mányzat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl. To-
vábbi részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay
utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklõd-
ni.

EEllaaddáássrraa hhiirrddeetteetttt iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2009. év folyamán döntött  több
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9.
§ (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése után a tele-
pülésrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el nem fogadott vé-
leményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek legalább egy hónapra
a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy az érintettek a közzététel
ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek" - Ezért a módosított tervet
2010. december 02-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol
munkanapokon megtekinthetõ.
A rendezés alá vont tömbök a következõk:
- Kiskanizsai Felsõmajor területe ( M7-es autópálya - 0382/4 hrsz-ú út - 0378 hrsz-
út - 0362/1 hrsz-ú út által határolt tömb ) építési övezeti besorolásának módosítása
- Bajza utca - Kossuth tér - Kisfaludy utca - Batthyány utca -által határolt tömb sza-
bályozásának módosítása
- Mánta-patak - Principális csatorna - 0397 hrsz-ú közút által határolt tömb öveze-
ti szabályozásának megváltoztatása
- 61 sz. fõút (0122 hrsz) - 0125 hrsz-ú Bakónaki csatorna - 0124/3 hrsz-ú "Ee" öve-
zeti jelû ingatlan - "M-ksz" övezeti jelû ingatlanok által határolt terültek övezeti be-
sorolásainak felülvizsgálata
- 087 hrsz-ú út - 070 hrsz-ú Turisztikai erdõ által határol tömb (az 099 és 070 hrsz-
ú ingatlanok, az Ifjúsági tábor területe) szabályozásának módosítása
- Szabadhegyi utca - Hegyalja utca - belterületi határ - Pásztor utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása, valamint a tervezett "CSÍK LAKÓPARK" ren-
dezési tervi beillesztése
Atervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi fõ-
építésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabály-
zatának módosítása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az elmúlt idõszakban döntött több
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9.
§ (2) bekezdésének megfelelõen, "A településrendezési eszköz kidolgozása elõtt -
beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell
nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek az-
zal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, vé-
leményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát és
az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási
lehetõségét," 
A rendezés alá vont tömbök a következõk:
- Katona J. u. - Bajza u. - Kórház u. - 2468/3 hrsz-ú út által határolt tömb építési
övezeti besorolásának módosítása
- 11 904 hrsz-ú út - 11 994 hrsz-ú út - 12 067 hrsz-ú út - 12 066 hrsz-ú út által ha-
tárolt tömbben a 12 000 hrsz-ú ingatlan közlekedési területként jelölése (Újförhénc
- hegyi út)
- A HÉSZ. 15.  (4)  bekezdése törlése
- A HÉSZ. 19. § (12) bek. 23. § felülvizsgálata
- Kiskanizsa, Szokol-dombon tervezett lakóterület északi határoló kiszolgáló út
nyomvonalának korrekciója
- 4001/4 hrsz-ú ipari vasút - övezeti határ - Ürhajós utca (273 hrsz) - Magyar utca
(257/2 hrsz) által határolt tömb övezeti szabályozásának megváltoztatása (Kanizsa
Ferro KFT)
- 32608/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása
- Szombathelyi vasútvonal - GE-iparvasút - Magyar u. - 7. Fõút által határolt tömb
szabályozásának módosítása (Magnetic Áruház)
- Erdész utca - belterületi határvonal - Sörgyár u. - Csengery u. által határolt tömb
szabályozásának módosítása (volt határõr laktanya)
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 0446/14 és 0446/16 hrsz-okra tervezett út - 4388 hrsz-ú
út - 0443/1 hrsz-ú árok - 0460 hrsz-ú vasút által határol tömb szabályozásának mó-
dosítása (Vágóhíd u.)
- Vár u. - Lazsnak csatorna - tervezett új utcák által határolt tömb övezeti szabályo-
zásának megváltoztatása (4907/4 hrsz) (DKG-EAST KFT)

Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján megtekinthetõ ügy-
félfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a vá-
rosi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa
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Egy tartalmas nap emlékével –
így dedikálta egyik könyvét
Szigethy Gábor kanizsai látoga-
tása során. Valóban, a batthy-
ánys és a piarista gimnazisták-
nak tartott órákon, a három in-
terjúban és a Nem verték le öt-
venhatot elnevezésû versünne-
pen egyaránt azt tette, amit az
emberi élet értelmeként határo-
zott meg egyik hallgatóságának:
adott.

– Amikor kimondtam: Kádár
János egy hazaáruló gazember
volt, láttam, a fiatal tévéri-
porternõ szeme megrebbent. Mi
zajhatott le a fejében? Vajon enge-
di-e a fõnököm, hogy ez lejöjjön?
– osztotta meg a fiatalokkal friss
élményét a Nagykanizsai Polgári
Egyesület rendezvényére érkezett
vendég, majd 1956 novemberének
eseményeit felidézve alátámasz-
totta állítását. Az MSZMP alapító-
jának hazugságait sorolta: a forra-
dalmat dicsõítõ, majd a résztve-
võk büntetlenségét ígérõ nyilatko-
zatait hamar megcáfolták tettei.
Haláláig ragaszkodott szolnoki rá-
diófelhívásának meséjéhez, mely-
lyel szemben dokumentumok iga-
zolják: Kárpátaljáról tért vissza a
forradalmat legázoló szovjet tan-
kokkal. –Tanuljanak a költõktõl
pontosan fogalmazni! – kötötte az
Ötvenhatos versünnepen résztve-
võ diákok lelkére. A költészet a vi-
lág lelkiismerete! A versek kétség-
kívül komor légkörét egy – ha le-
hetséges egyáltalán – vidámabb
történettel oldotta fel. Darvas Iván
részt vett politikai fogoly bátyjá-
nak kiszabadításában. A forrada-
lom után ezért a Vígszínházból
vitte el az ÁVÓ. Elõadás elõtt ke-
resték fel öltözõjében. – Még el-

játszhatom a darabot? – kérdezte.
Megengedték neki. A nézõtéren
ott ült a két ávós. Szigethy Gábor
abban az idõben tizennégy éves-
ként minden színházjegyét meg-
õrizte. Õ azt az elõadást látta! –
döbbent rá, amikor olvasta a szí-
nész visszaemlékezését. Aki két
évet töltött le, utána jó darabig
fröccsöntõ mûhelyben dolgozha-
tott csak. Bent gumibottal verték a
veséjét, élete végéig megszenved-
te. Amikor Makk Károly a hetve-
nes évek elején Szerelem címû
filmjét forgatta, az egyik jelenetet
a Markóban vették fel. Szünet
volt, lámpákat szereltek a világo-
sítók, a várakozó Darvas Iván
megpillantotta az egyik börtönõrt,
aki annak idején a veséjét verte.
Nézték egymást. A börtönõr is
tudta, hogy Darvas tudja. Aztán a
színész – a rá jellemzõ eleganciá-
val – magához intette, elõhúzott
zsebébõl egy papírtízest (akkori-
ban az nagy pénz volt), s a börtön-
õrnek csak annyit mondott: – Hoz-
zon, fiacskám, egy kávét… Ezt is
tanuljuk meg, a kommunistákat
eleganciával elküldeni, ahová va-
lók. 

Az 1942-ben született Szigethy
Gábor, mint mondta, ahhoz az
utolsó, a legfiatalabb nemzedék-
hez tartozik, aki már tudatos fejjel
élte át a forradalmat. Nem volt
résztvevõje, csak ott volt a Bródy
Sándor utcában, amikor lõttek, s õt
egy teherautó fedezékébe lökte
egy férfi, hogy megmentse. Évekig
hazudta a történelemtanítás, hogy
a Rádió épületét megtámadták. Az
akkoriban sûrûn vetített szovjet
partizánfilmekbõl még õ is tudta,
ahol torkolattüzet látni, onnan lõ-
nek. S ahol meghalnak, oda talál a
lövedék. Pulóvere elszakadt, pisz-

kos lett – mit fogok kapni ezért
nagyanyámtól! – forgott a fejében,
maga sem tudja, hogyan ért haza. _
Majd reggel számolunk! – ennyit
mondott csak nagyanyja, de más-
nap már kijárási tilalom volt. Majd
az oroszok kivonulása után egy
egészen megváltozott fõvárost ta-
pasztalt a Móricz Zsigmond körté-
ri gyerek. – Én láttam a mosolygó
Budapestet! – emlékezett. Minden
sajtóterméket összevásárolt, s nála
megmaradtak, kiállítást is szokott
belõlük rendezni. Sokan elõvigyá-
zatosságból megsemmisítették
ezeket az újságokat, olyanok is
voltak, akik naivul beadták a Szé-

chényi Könyvtárba. Nem sejtették,
hogy elõbb azok kezén fut át, akik
e lapokból, képekbõl gyártottak bi-
zonyítékokat a forradalmárok el-
len. 

Bármilyen fájdalmas, szóba ke-
rült, hogyan veszítette el ötévesen
édesapját, miért nagyanyja nevel-
te. Az igazi szegénység indította el
édesapját a népi baloldal és Szabó
Dezsõ felé, részt vett az ellenállás-

ban, aztán 1945 után a Kommunis-
ta Párt tagja lett, mert azt gondolta,
hogy valóban meg lehet váltani a
világot. Késõn döbbent rá, hogy a
kommunisták nem megváltani, ha-
nem birtokolni akarják a világot, a
hatalmat, Magyarországot. 1947-
ben a választási bizottság tagja
volt, és néhány nappal a választás
elõtt kezébe nyomták a végered-
ményt, hisz a Kommunista Párt
vezérkara tudatosan készült a kék-
cédulás választásokra és a csalás-
ra. Õ közölte, hogy nyilvánosságra
hozza a meghamisított adatokat, a
csalás tényét. Ez délelõtt történt,
az éjszakát már nem érte meg. 

Amikor városunkban híre
ment, ki lesz a Nagykanizsai Pol-

gári Egyesület vendége, nevének
hallatán sokan a Gondolkodó ma-
gyarok címû, nyolcvanas évekbe-
li sorozatára asszociáltak. Mint
elmondta, II. András Aranybullá-
ját  egy antikváriumban vásárolta
meg 1984-ben. Elolvasta, úgy
gondolta: ezt az elsõ fordítást ko-
runk emberének is olvasni, is-
merni kell, mert az 1222-ben pa-
pírra vetett szöveg ezeréves öntu-
datunk alkotmánya. Virág Bene-
dek – a hajdani kanizsai piarista
diák, fûzték hozzá a hallgatóság-
ból – 1805-ben, évtizeddel Marti-
novics Ignác és hat társa kivégzé-
se után adta ki fordítását. Az erõ-

szakkal elnémított országban tu-
datosítani akarta a magyarokban:
bár parancsuralmi rendszerrel
Bécsbõl irányítják országunkat,
az Aranybulla szövege rögzíti jo-
gunkat az erõszakos hatalomgya-
korlás visszautasítására, öntuda-
tunk, önállásunk védelmére – jo-
gunkat a tiltakozásra, ellenállás-
ra. 1987-ben a Gondolkodó ma-
gyarok sorozat 50. kötetét szer-

kesztve, az elõszót írva õ is arra
gondolt: magyarok, tiltakozzatok
országunk gyarmatosítása ellen!
Ez vezette õt Lakitelekre is, az
MDF bölcsõjéhez, melynek rövid
ideig szóvivõje, választmányi al-
elnöke is volt. Ám az SZDSZ-
szel kötött paktum hamar meglát-
tatta vele a párt korlátait, s kilé-
pett. Szólt az 1994-es nagy áru-
lásról is, amikor a kezdetben ma-
gát kemény antikommunistának
láttató liberális párt szövetséget
kötött az MSZMP utódpártjával.
Ezzel veszítette el az SZDSZ a
bázisát, elsõsorban a vidéki értel-
miség körében. 

Feleségével, Gábor Miklós és
Ruttkai Éva lányával, Júliával ér-

„„TTaannuulljjaannaakk aa kkööllttõõkkttõõll ppoonnttoossaann ffooggaallmmaazznnii!!””
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Nagyszabású éremkiállításon
vehettek részt nemrég a numiz-
matika szerelmesei, amelyet a
városunkban tevékenykedõ
Magyar Éremgyûjtõk Egyesü-
lete Nagykanizsai Csoportja
szervezett. Az érmék nem csak
muzeális jellegükkel hívják fel
magukra a figyelmet, hanem az
általuk képviselt tudáshalmaz
is nagy értéket képvisel.

Bizonyára mindenki õrizget egy-
egy megkopott érmét vagy össze-
gyûrt régi bankót az íróasztala mé-
lyén, ha másért nem, hát mert nem
váltotta be idejében a Postán. Nem
is gondolnánk, mekkora szenve-
déllyé tud terebélyesedni az érem-
gyûjtés és milyen sok tudományág
ismeretével kapcsolódik össze a
csillogó vagy épp patinás pénzek
sokasága.

Farkas István, a Magyar Érem-
gyûjtõk Egyesülete Nagykanizsai
Csoportjának titkára, a kanizsai
éremgyûjtõk találkozóinak meg-
szervezõje fontosnak tartja, hogy a
fiatalok értékes és értelmes idõtöl-
tést válasszanak, és kifejezetten fi-
gyelmükbe ajánlja ezt a hobbit.

– Az érme és a bankjegy nem
csak kereskedelmi eszköz, hanem
egyfajta mûalkotás, amely eszté-
tikailag is nagy értéket képvisel.
Láthatunk rajta portrét, történel-
mi eseményt, megköveteli idegen
nyelvek ismeretét, közelebb ke-
rülhetünk más kultúrákhoz, vala-
mint nem árt, ha jártasak va-
gyunk a fém- és papírismeretben
is, hogy csak párat említsek a nu-
mizmatikát érintõ komplex tudás-
halmazból. Bizonyára kevesen

tudják például, hogy immár két-
százhúsz éve használunk papír-
pénzt, vagy hogy Kossuth Lajos –
akinek arcképe több pénzünkön
is szerepelt – fél évet töltött Ame-
rikában, ahol aztán kibocsátot-
tak egy, két és ötforintosokat is.
Ezeket a bankókat hazánkban is
szerették volna bevezetni, de erre
végül nem került sor. A másik ér-
dekesség Kossuthtal kapcsolat-
ban, hogy több nevét viselõ ki-
sebb település is létezik az Álla-
mokban. 

Az éremgyûjtés apropóján szá-
mos helyre eljuthatunk az ország-
ban és értékes barátságokat köt-
hetünk, tehát azt mondhatom,
hogy utazási lehetõségeink is je-
lentõsen tágulnak. A fõvárosba
szervezünk rendszeresen kirándu-
lásokat, a Nemzeti Múzeumban
és a Nemzeti Bank Látogatóköz-
pontjában már többször megfor-
dultunk. Alkalmanként külföldre
is eljutunk, hiszen nagyon jó kap-
csolatokat ápolunk varasdi és
graz-i éremgyûjtõkkel. A pár hete
szervezett börzénkre például ellá-
togatott a Varasdi Gyûjtõklub ve-
zetõje is, ez a kapcsolat amúgy
már húsz éves. Tervezzük, hogy
Nyíregyházára utazunk, az ottani
gyûjtõkkel fogunk tapasztalatokat
cserélni. Éremgyûjtõ körünkbe
sokféle foglalkozású ember jár,
tagjaink között vannak taxisofõ-
rök, vasutasok, de egyetemi pro-
fesszorok is. Ezzel azt szeretném
kifejezni, hogy nem számít, kinek
mi a foglalkozása, az a lényeg,
hogy az éremgyûjtõ érdeklõdjön a
történelem és nemzeti értékeink
iránt. 

A klubnapokon megbeszéljük a
gyûjtés során felmerülõ problémá-
kat, valamint kiosztjuk a megren-
delt érméket. Kétféleképpen lehet
hozzájutni ugyanis a pénzekhez.
Egyrészt árveréseken- itt termé-
szetesen a valóban muzeális dara-
bokat szerezhetjük be- másrészt
pedig utánvereteket, újonnan kibo-
csátott éremritkaságokat is megvá-
sárolhatunk. Az, hogy ki milyen
érmét vagy bankót gyûjt, teljesen
egyéni döntés eredménye,  viszont
érdemes kialakítani valamilyen te-
matikát. Gyûjthetjük például törté-
nelmi korok, uralkodók szerint,
vagy az érme formája, esetleg a
rajta található motívum alapján, de
van aki csak a papírpénzeket ré-
szesíti elõnyben. Jelenleg har-
minchat tagunk van, ketten már ki-
lencven év fölöttiek, ennek ellené-
re még mindig lelkesen látogatják
a találkozókat, de jó lenne, ha a fi-
atalok is egyre nagyobb számban
jönnének a klubnapokra. Szeretet-
tel várjuk a tizennégy év fölöttie-
ket, de ha ennél fiatalabb az érdek-
lõdõ, az sem gond, szülõi kísérettel
õt is szívesen látjuk. Kifejezetten
kérnénk a város történelem tanára-
inak segítségét, hogy hívják fel a
diákok figyelmét a numizmatika
értékeire, az éremgyûjtés szépsé-
gére. – foglalta össze Farkas Ist-
ván.

Az éremgyûjtõk kéthetente pén-
teken, fél öttõl hatig tartják össze-
jöveteleiket a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban, ahol elõ-
adásokat tartanak és lehetõségük
van a tapasztalatcserére is. 

Z.A.
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kezett városunkba Szigethy Gá-
bor, aki maga sem tudja: micsoda
is tulajdonképpen. Író? Rendezõ?
Irodalomtörténész? Színháztörté-
nész? – Lehetséges-e egyáltalán
színháztörténetet írni? – kérdez-
ték tõle. Egy-egy fénykép meny-
nyit tud beszélni, egy megbillent
gyertya mennyi dinamizmust su-
gároz! – felelte, ám beismerte,
igazából sok múlik azon, ki fag-
gatja ezeket a dokumentumokat.
Kanizsán érte az a telefonhír is,
hogy pénteken (november 19-én)
adja ki a Helikon kettejük köny-
vét, a Ruttkairól és Latinovitsról
szóló Álomszínészpár címû albu-
mot. A városi könyvtár kiállítást is
rendezett a vendég mûveibõl, ahol
a könyvek természetesen kiköl-
csönözhetõk.

Nem verték le ötvenhatot cím-
mel nem vetélkedõre, hanem
versünnepre került sor a tartal-
mas nap végén. A városunk vala-
mennyi középiskolájából érke-
zett fiatal egyforma jutalomban
részesült a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány jóvoltából,
melyet Szigethy Gábor adott át.
Kóré Péter, az egyesület elnöke
az élmény zavartalansága érde-
kében a hallgatóságtól is azt kér-
te, hogy – akár egy zenemû téte-
lei között – a versek között ne
tapsoljanak. A huszonhét diák:
Kupó Márton, Illés Evelin, Nin-
csevics Amarill, Kuzma Zoltán,
Ifjovics Evelin, Grács A. Filomé-
na, Herbel Henrietta, Elekes
Vanda, Czifra Dorina, Varga
Klaudia, Imrei Réka, Németh Ad-
rienn, Kustán Dániel, Bánhidi
László, Mihalics József, Kecskés
Luca, Belina Barnabás, Rodek
Vivien, Budai Gyula, Csizmadia
Lívia, Kovács Klaudia, Klinger
Evelin, Óvári Krisztián, Cseszkó
Delinke, Tringer Ferenc, Hor-
váth Bálint és Radics Adrián értõ
és érzõ versmondása megrendí-
tette a hallgatóságot. Több közü-
lük tizenhat éves – ugyanennyi
idõt töltött börtönben Wittner
Mária – idézte föl Szigethy Gá-
bor. A kilencvenes évek közepe
táján születtek. Belegondolni is
megdöbbentõ, micsoda tapaszta-
latokat élhetett át az a nagyszülõ,
akinek unokája valódi fájdalom-
mal és dühvel szólaltatta meg a
verset: Én nem felejtem el, s meg
nem bocsájtom, hogy rabszolgá-
vá lett egész nemzetem! A min-
denségbe is belekiáltom bûnödet:
Vádollak és ítélkezem! 

K.H.  

AAzz éérreemmggyyûûjjttééss ggaazzddaaggaabbbbáá tteesszz

Horváth Fanni volt batthy-
ánys diák munkáiból nyílt kiállí-
tás az iskola Hyány Galériájá-
ban. A tárlaton láthatunk olyan
alkotásokat, amelyeket a mûvész
még gimnazista korában készí-
tett, és természetesen mostani
grafikái is helyet kaptak a galé-
ria falain.

– Horváth Fanni hat éve vég-
zett a Batthyány Lajos Gimnázi-
umban, majd a Soproni Egyetem
Alkalmazott Mûvészeti Intézet ter-
vezõ grafika szakán tanult tovább.
Már a középiskolában sokat fog-

lalkozott rajzolással, szakkörbe is
járt, tehát tudatosan készült a
grafikus pályára. Sokszínû a mos-
tani kiállítás anyaga, hiszen lát-
hatunk gouache-képeket, tollraj-
zokat, rézkarcot, diófapác-rajzot
illetve különféle printeket is. Az
egyik célunk az volt a kiállítással,
hogy intézményünk tanulói köze-
lebb kerüljenek a képzõmûvészet-
hez, illetve bátorítást adjon azok-
nak, akik a Képzõmûvészeti Egye-
temre szeretnének felvételizni. –
foglalta össze Stamler Lajos mû-
vész-tanár, Horváth Fanni volt
felkészítõje. 

A Hyány Galéria nyitva áll
minden jelenlegi és volt tanuló-
nak, aki mûvészeti tevékenységet
folytat. Stamler Lajos számos,
mûvészeti oktatásban továbbta-
nulni szándékozó diákot készített
fel, és õ kezdeményezte a tehet-
ségeket bemutató galéria létreho-
zását is. A mostani tárlat a kará-
csonyi szünet kezdetéig tekinthe-
tõ meg, a következõ félévben
Böröczki Viola mandaláiból lát-
hatnak válogatást az intézménybe
látogatók. 

Z.A.

GGrraaffiikkáákk aa ssookksszzíínnûûsséégg jjeeggyyéébbeenn
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December 8-11. között Nagy-
kanizsa ad otthont a felnõtt ököl-
vívó országos bajnokságnak,
melyet tavaly Kecskeméten bo-
nyolítottak, jövõre pedig Szom-
bathelyen rendeznek. Mindezt
annak érzékeltetése végett írtuk
le, hogy igazi sportvárosok sorá-
ba állhatott a dél-zalai település
a lebonyolítási lehetõséggel.

„Úgy gondolom, igazi sportdip-
lomáciai siker, hogy egy ilyen vo-
lumenû esemény Nagykanizsára
látogat – ezek már az országos
bajnokság apropóján összehívott
sajtótájékoztatón Draskovics Szi-

lárd, a Kanizsa Box Klub elnöké-
nek szavai voltak. – Remélem,

hogy az odaítélése az eddigi mun-
kánk elismerésének is szólt egy-
ben, hiszen a szakmai mûhelymun-
ka mellett azért már rendeztünk
olyan korosztályos bajnokságokat,
melyek kiérdemelték az évad ren-
dezése címet is.”

Amit lényeges érdemben tudni
az eseményrõl, hogy a négy nap
alatt minden alkalommal 15 órakor

zajlanak a küzdelmek az NTE
csarnokban, ami egyben az orszá-
gos bajnokság házigazdája, az idén
15 esztendõs fennállását ünneplõ
kanizsai ökölvívó klub vizsgája is
lesz. Fõleg úgy, hogy a dél-zalai

közönség (no meg remélhetõleg a
mind több ide elzarándokoló box-

fanatikus) négy „hazai” öklözõ tel-
jesítményét is figyelheti a tornán.
Nevezetesen Nádori Tibor 48 kg-
ban, Korpics István 75 kg-ban,
Vass Richárd 81 kg-ban, míg Or-
bán Gábor +91 kg-ban lép majd a
kötelek közé.

Az igazi fesztivál-nap természe-
tesen a finálék ideje, vagyis szom-
bat lesz, amikor a döntõkön kívül
számos látványos betétprogram-
mal is várják az NTE-csarnokba
kilátogatókat.

„Tulajdonképpen most már ez az
1970-es ifjúsági Barátság Kupa
elõtt a legrangosabb ökölvívó ren-
dezvény, melyet Nagykanizsára hoz-
tak – hangzott Korpics Miklós veze-
tõedzõ beharangozója. – Én roppant

büszke vagyok arra, hogy négy kani-
zsai is indulhat az országos bajnok-
ságon, de azt is tudni kell, hogy sok
múlik majd a srácok sorsolásán is.
Mi mindenesetre mindent megte-
szünk azért, hogy hazai környezet-
ben hatványozottan is bizonyítsunk."

A bokszolók országos bajnokságán
az elõzetes program alapján itt lesznek
Erdei Zsolt és Kovács István profi

ökölvívó világbajnokok, dr. Csötönyi
Sándor, az országos szövetség elnöke,
de a MOB is magas-rangú küldöttet
delegál majd az ob-ra.

Nem is beszélve a hazai ökölví-
vó-sport krémjérõl, olimpikonjairól,
akik persze elsõsorban a ringben
szeretnének majd bizonyítani a vél-
hetõen telt házas mérkõzésnapokon.

S ne feledjük, a fent bemutatott
négy kanizsaiért külön is szurkol-
hatunk.

Polgár László

NNaaggyykkaanniizzssaa aadd ootttthhoonntt aa ffeellnnõõtttt
öökkööllvvíívvóó oorrsszzáággooss bbaajjnnookkssáággnnaakk

Korpics István
Születési hely, idõ: Nagykanizsa,
1989.11.19. Sportág: ökölvívás. Jelenlegi
súlycsoportja: 75 kg. Klubja: Kanizsa Box
Klub (1995-). Edzõje: Korpics Miklós. Eddi-
gi legnagyobb sikerei: felnõtt ob-2. (2008,
2009 – mindkettõ 69 kg), junior ob-1. (2007,
69 kg), ifjúsági ob-1. (2005, 66 kg)

Orbán Gábor
Születési hely, idõ: Nagykani-
zsa, 1993. 10. 29. Sportág:
ökölvívás. Jelenlegi súlycso-
portja: +91 kg. Klubja: Kanizsa
Box Klub (2008. január-).
Edzõje. Korpics Miklós. Eddigi
legnagyobb sikerei: junior
diákolimpia - 3. (2009, +80 kg),
ifjúsági ob - 2. (2010, +91 kg).

Vass Richárd
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1989. 06. 26. 
Sportág: ökölvívás. Jelenlegi súlycsoportja:
81 kg. 
Klubja: Kanizsa Box Klub (2005-). 
Edzõje: Korpics Miklós. 
Eddigi legnagyobb sikere: ifjúsági ob-3.
(2007, 75 kg)Nádori Tibor

Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1991. 11.
14. Sportág: ökölvívás. Jelenlegi súlycsoport-
ja: 49 kg. Klubja: Kanizsa Box Klub (2000-).
Edzõje: Korpics Miklós. Eddigi legnagyobb
sikerei: felnõtt ob-3. (2008, 2009 - mindkettõ
48 kg), ifjúsági/kadett ob-2. (2007, 2008 -
mindkettõ 46 kg), serdülõ ob-1. (2005, 2006 -
mindkettõ 37 kg)

Tanfolyam felhívás
A Zala Megyei Labdarúgó Szövetség 
2010. december 9-én alapfokú játékvezetõi 
tanfolyamot indít.
Jelentkezési feltételek:
betöltött 14 év, egészségügyi alkalmasság.
Tanfolyami díj: 12.000 Ft + áfa (15.000 Ft),
Tanulóknak: 8.000 Ft + áfa (10.000 Ft).
Jelentkezési határidõ: 2010. december 8-ig
Aki sikeres vizsgát tesz márciusban, a tavaszi 
szezonban már mûködhet.

Jelentkezési lap letölthetõ: www.zalamlsz.hu
Felvilágosítás a 06-70-614-0213 
és a 06-92-510-359 telefonszámokon kérhetõ.
Jelentkezni lehet: 
gyatitibi@yahoo.com e-mail címen lehet.

Várja az Ön jelentkezését a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség

Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2010. november 1. - december 31-ig
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Horoszkóp

Dolgozzon hatékonyabban a munkatár-
saival, és lehetõleg legyen segítõké-
szebb, udvariasabb hozzájuk. A csillagok
állása szerint kiegyensúlyozott, boldog
napokra számíthat az ünnepek idején.

Az ünnepek elõtti kiadások kissé felborzol-
ják az idegeit, ezért nem számíthat felhõtlen
napokra. Azonban elõbb-utóbb rá fog jönni,
hogy a párkapcsolata mindennél többet ér,
megenyhül a szíve és meggondolja magát.

A csillagok állása szerint üzleti ügyei te-
rén most több kockázatot vállalhat. Meg-
nyerõ modorával könnyen maga mellé ál-
líthatja a barátait, a családját, így egy-ket-
tõre túl lesznek a felvállalt munkán.

Szereti és elvárja a békét, a nyugalmat ma-
ga körül. Ez utóbbi azonban nem mindig
sikerül. Legyen egy kicsit szigorúbb a kör-
nyezetében élõkkel, és viszonzásul várjon
el tõlük ön is egy kis kedvességet.

Üzleti ügyeit lehetõleg megfontoltabban
intézze. Gondoljon arra, hogy közeledik
az ajándékozás ideje, s úgy költekezzen,
hogy jusson is, meg maradjon is. Ha még
szingli, legyen kezdeményezõbb. 

Örömteli napokra számíthat. Reggelente szé-
pítkezzen többet a tükör elõtt, ha nagyobb si-
kert akar elérni a környezetében. Anyagilag
többet megengedhet magának, mint néhány
hónappal ezelõtt, ezért bátran költekezhet.

Minden tervét nem tudja megoldani egy
csapásra. A csillagok azonban pozitív jelzést
hoznak önnek, ami egy-kettõre felvillanyoz-
za, és újabb tettekre serkenti. Kikapcsoló-
dásként iktasson be valamilyen sportot is.

Tegye túl magát a napi apró bosszúságo-
kon. Ha éjszaka felébred, gondoljon va-
lami szépre és jóra, amitõl hamar elal-
szik. Ha elront valamit, ne adja fel, ad-
dig kezdje újra, amíg nem sikerül.

Kerülje el környezetében a vitás helyzete-
ket. Ha felbosszantják, és ingerültté válik,
lehetõleg sportolással, mozgással vezesse le
az idegességét. A csillagok állása szerint
anyagi téren szerencsés napokra számíthat.

Legyen kezdeményezõbb a környezeté-
ben. Már most fogalmazza meg újévi fo-
gadalmait, és tudassa is azokat a családjá-
val. Ossza be ügyesebben a munkáját,
hogy maradjon a szórakozásra is ideje.

A hétvégéket használja ki feltöltõdésre.
Szedjen vitaminokat, sportoljon, s ha ne-
tán vitás ügye van valakivel, azt megfon-
toltan zárja le. Érzelmi életére, kapcsola-
tai ápolására fordítson több idõt.

Ha még nincs párja, fogjon hozzá ezekben a
napokban a párkereséshez. Ha már van, ne ar-
ra gondoljon, hogy jobb lenne megszabadulni
a kötöttségektõl, és esetleg váltani. Bátran ke-
resse tovább mindenben a szépet és a jót.

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

ÚJ
SMS szám:

06-30/
4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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KKaanniizzssaa –– AApprróó 2010. december 2.14

IINNGGAATTLLAANN
Keresünk olyan vállalkozót, aki

belvárosi ingatlanunkat (Hunyadi
utca) a bontott anyagért cserébe le-
bontaná. Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)

Nk-án a keleti városrészben
egyszobás, cirkofûtéses, földszinti
lakás tárolóval eladó. Tel.:
0630/489-5486 (7308K)

Nk-án Platán soron 43 m2-es,
másfél szobás, egyedi fûtéses la-
kás tárolóval eladó. Érd.:
0630/332-8422 (7311K)

Nk-án a Csokonai utcában ak-
nás garázs kiadó december 1-tõl.
Tel.: 0693/318-950, 0620/491-
0647 (7312K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)

Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmo-
nizálására, stressz, feszültség

okozta izomcsomók, letapadások
oldására. Idõpont egyeztetés és be-
jelentkezés: 0630/540-6664
(7288K)

Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók ja-
vítása. Balaskó István, Nk., Ady
u. 11. Tel.: 0630/597-1530
(7313K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtele-
nítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek. Érdeklõdni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)

58 éves, 160 cm magas, 58 kg-
os hölgy keresi társát. Csak azok
jelentkezzenek, akiknek káros

szenvedélyük nincs. Jelige: „Ket-
ten könnyebb”. Leveleket a Szer-

kesztõségbe kérem: Pf. 154
(7314K)

Lakossági apróhirdetés 15 szóig egy alkalom-
mal: 600 Ft (Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalom-
ra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.). Vállalkozási
apróhirdetés 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 600 Ft.)

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai

Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

villamosmérnök felsõfokú megegyezés szerint
gépészmérnök felsõfokú megegyezés szerint
szerkezetlakatos szakirányú megegyezés szerint
géplakatos szakirányú megegyezés szerint
CNC-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 110 000 Ft
varró szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelõ szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
mûszaki eladó szakirányú megegyezés szerint
segédmunkás gázüzembe alapfokú 73.500 Ft
CO, AWI hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
szerszámkészítõ szakirányú megegyezés szerint
mûszaki vizsgabiztos szakirányú megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szol-
gáltató Központban Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk, vagy
www.nyugatrmk.hu címen.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.

A KISKANIZSAI SARLÓS BOLDOGASSZONY
KATOLIKUS KARITÁSZ ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI

VÁSÁRT RENDEZ 2010. december 2-án és 3-án
(csütörtökön, pénteken) 9 órától 17 óráig és december 12-én

(szombaton) 9 órától 12 óráig. 
Helye: Kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Közösségi Ház. 

A vásáron gyermek és felnõtt ruházati cikkek és lábbelik vásárolhatók. 
A befolyt összeget a rászorulók megsegítésére, a nagycsaládosok és az idõs

egyedülállók karácsonyi megajándékozására fordítjuk. 
A Karitász aktivistái

A KISKANIZSAI SARLÓS BOLDOGASSZONY KARITÁSZ
JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYT RENDEZ a Kiskanizsai és a
Kanizsához kötõdõ elõadó mûvészek közremûködésével. 
Helye: Sarlós Boldogasszony templom Kiskanizsa.
Ideje: 2010.12.11-én az esti szentmise után 19 órai kezdettel 

Az adományokból befolyt összeget a rászorultak megsegítésére, a nagycsalá-
dosok, az idõs, egyedülállók karácsonyi megajándékozására fordítjuk.

Meghívó

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási 
és Szolgáltató Zrt. 
(Nagykanizsa Garay u. 21. )

NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására

1. Nagykanizsa, Deák tér 13. szám alatti 
15 m2 alapterületû üzlethelyiség
Az induló bérleti díj, üzlet, 15 m2: 2500 Ft/m2/hó + áfa = 3125
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2010. december 6-án 9 órától - 9 óra 30
percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. december 9. 10 óra

2. Nagykanizsa, Sugár u. 53. szám alatti 
171 m2 alapterületû üzlethelyiség
Az induló bérleti díj, üzlet, 108 m2: 1100 Ft/m2/hó + áfa = 1375
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó. Az induló
bérleti díj, raktár, 48 m2: 550 Ft/m2/hó + áfa = 688 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 50 Ft/m2/hó + áfa = 63 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj, pince, 15
m2: 400 Ft/m2/hó + áfa = 500 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó + áfa
= 63 Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ 2010. de-
cember 6-án 9 órától - 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
december 9. 10 óra 15 perc.

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló I. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. 
Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192 telefonszámon

Minden komolyzene, Cho-
pin-rajongót szeretettel vá-
runk december 2-án 18 óra-
kor a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Is-
kola hangversenytermébe
Krishtop Pavel zongoramû-
vész-tanár Chopin estjére.
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Kaposvári Vízilabda Klub (2.) –
Heat Group-Kanizsa VSE (3.) 11-
12 (3-6, 3-1, 2-4, 3-1). OB I B Pi-
ros csoport férfi vízilabda-mérkõ-
zés, 9. forduló. Kaposvár, 50 nézõ.
Vezette: Vojvoda, Madarasi. 

A negyedek alakulása szempont-
jából hektikus mérkõzést vívott
egymással a két együttes, de a Ka-
nizsa VSE az otthoni nyert találko-
zója után a somogyi megyeszékhe-
lyen is gyõztesen került ki a két gár-
da összecsapásából. Pedig…

– …   mint mindig, ez most sem
volt egyszerû – mondta Szabó Gá-
bor játékos-edzõ. –Az nyilvánvaló,
hogy a közeli városok találkozóiban
mindig benne van egy kicsit a presz-
tízs is. Ezúttal is mi jöttünk ki job-
ban a találkozóból, s nem csupán a
gyõzelem miatt, de azért is, mert já-
tékban jobbak voltunk ezúttal.

– Ellentétes negyedek után…
– Azért az egygólos sikert ezúttal

nem úgy közelítettük meg, ahogy az
sejteti, hiszen másfél perccel a vége

elõtt még három góllal vezettünk.
Tehát, nem egálos meccsállásból
jött ki a végeredmény

– Ezek szerint izgulni sem kellett?
– Hát, az biztos, hogy az elsõ já-

tékrészben „dobtunk" kilenc gólt.
Igen, kilencet, hiszen a hazaiak
eredményessége a mi nagy hibáink-
ból született, de a srácok dicséretére
szól, hogy a hazai 3-0-s vezetés után
sikerült felállnunk.  Persze, kemény
meccs volt, ami a 3-4. negyed egyes
periódusaiban is elõjött.

– Ismét jól kezdték az alapsza-
kaszt, ehhez jól jönne még az el-

maradt Kecskemét elleni találkozó
behúzása is…

– Természetesen, s elõrelátható-
lag a meccset december 11-én
játsszuk majd le. A BVSC-
uszodában. Költségkímélés szem-
pontjából ugyanis így a klubunk job-
ban jön ki a kialakult helyzetbõl. Azt
vállaltuk ugyanis, hogy a bács-kis-
kuniak kiadásait mi álljuk, hiszen a
találkozó a Kanizsa miatt maradt el.
Az is hozzátartozik az igazsághoz,
hogy a kecskemétiek is mindvégig
korrektül álltak ahhoz, hogy a mér-
kõzést késõbb bepótoljuk.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2010. december 2. 15

Kanizsa KK-DKG East (8.) –
Veszprémi Egyetem (3.) 65-80
(18-22, 8-14, 12-18, 27-26)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 9. forduló.
Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette:
Horváth A., Németh A., Boros T.

Kanizsa KK: Beck (5), Stárics
(9/3), Babócsai (16/6), Balogh L.,
Hoffmann (8). Csere: Tóth O. (9),
Kovács D. (10), Murvai (4),
Zsámár K. (4), Lovas. Edzõ: Far-
kas László.

Még mielõtt nagyon beleme-
rültünk volna az elemzésbe, az
edzõ, Farkas László roppant ka-
tegorikusan mondta el vélemé-

nyét (nem csupán) a találkozó-
ról:

– Tudomásul kell vennünk, irá-
nyító és center nélkül nem tudunk
mit tenni – fogalmazott a tréner. –
Fõképp úgy, hogy az egyes poszton
elsõ számúként figyelembe vett já-
tékosom lázas beteg volt, s a héten
végig arra kellett figyelnünk, vajon
milyen állapotban tudja vállalni a
játékot.

– Center poszt?
– Hoffmann Balázs sem tudja vé-

gigjátszani a találkozókat, és a többi-
ek is, akik arra a helyre szóba kerül-
hetnek, sem teljesen egészségesek.

– Csalódott?

– Nézze, amilyen helyzetben mi
vagyunk, érdemben szakmai mun-
kát végezni nem lehet. Így azt hi-
szem, marad a vegetálás jelenlegi
pozíciónkban.

– Milyen megoldás létezhet a ki-
alakult viszonyokra?

– Vagy tudunk igazolni, vagy át
kell értékelni az idény elején kitûzött
célokat. Mindenesetre, amikor szer-
zõdést kötöttünk az egyesülettel,
nem ezzel a kerettel számolhattam,
ami a szezonra maradt. Higgye el,
center és irányító nélkül igencsak
nehéz játszani ezt a játékot.

P.L.

IIrráánnyyííttóó ééss cceenntteerr nnééllkküüll vvaallóóbbaann nneehhéézz

Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Marcali VSZSE (9.) 26-34 (12-15)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 11. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Csányi, Zörgõ

Nagykanizsai Izzó SE: Hrankai -
Csaba E.1, Gácser 6/2, László 3, Pintér
K. 2, Mátyás 5/1, Ruppert B. 3. Cseré:
Gyurákovics (kapus), Bouti 3, Papp
Zs. 3, Takács A. Edzõ: Bujáki Tibor.

Külön érdekessége volt a talál-
kozónak, hogy a hazaiaknál ismét

csatasorba állhatott Mátyás Au-
guszta. 

Az elsõ félidõ 20. percéig vezet-
tek a kanizsaiak, ami annyit tesz,
hogy 6-3 után a még mindig tekin-
télyes elõnyt jelentõ 7-4 is állt az
eredményjelzõn, a játékrész végére
azonban gyors indításokból ered-
ményes volt a MVSZSE. (A vendé-
gek 10. találata például igazán „röp-
labdásra” sikeredett, hiszen gyakor-
latilag a terem tetejéig felpattanó
labda hullott vissza a hálóba…) 

A második harminc perc elején
gyorsan nõtt nyolcgólosra a Marcali
elõnye, de hét perccel a vége elõtt –
nagy energiákat mozgósítva – még
„feltámadtak” a hazaiak (25-27),
ugyanakkor a felzárkózás túlzottan
sokat vett ki belõlük ahhoz, hogy a
somogyiakat képesek legyenek be-
fogni ezen a találkozón. Így a gyõzel-
met a Zsigmond György edzette ven-
dégek könyvelhették el maguknak.

P.L.

PPeeddiigg nneemm kkeezzddõõddöötttt rroosssszzuull

A labdarúgó NB III Dráva cso-
portjában legutóbb a zord idõjárási
viszonyok miatt nem sikerült leját-
szani a Nagykanizsai TE 1866 –
Kaposvári Rákóczi FC II találkozót,
melynek új idõpontja december 4-

én 13 órakor lesz az Olajbányász-
stadionban. A megyei I. osztályban a
Miklósfa  sereghajtó, a megyei II. osz-
tály Déli csoportjában még számos
mérkõzés vár pótlásra, egyelõre azon-
ban a Kiskanizsai Sáskák (a végére
kissé leengedve) az ötödik, míg a még
csak 13 mérkõzésnél tartó Nagy-
kanizsa-Bagola VSE a hetedik. 

Szövegben és játékban 
is nagyok voltak
Nemzetközi ülõröplabda-

mérkõzést rendeztek a Péterfy
Általános Iskolában, melynek
tornatermében a Hamburger SE
együttese a horvát Hrabri
Zagreb csapatát fogadta. A 41
éves múltra visszatekintõ zág-
rábi gárda jelenleg nyolcadik
helyen áll az ottani 13 csapatos
bajnokságban és a szezonból
számukra még egy forduló van
hátra. A horvátok vérmérséklete
ezen a találkozón is megmutatko-
zott, hiszen több sárga lapos fi-
gyelmeztetést is sikerült begyûj-
teniük szövegelésért a találko-
zón, emellett azonban a pontokat
is serényen zsebelték be, mivel
5:0-ra nyerték végül a meccset. 

Már a harmadik kiírás
új nevezõkkel
Megkezdõdtek a nagykanizsai

III. Lakófoci Kupa küzdelmei, s a
mérkõzéseket az NTE-csarnok-
ban rendezték. Vannak együtte-
sek, melyek még nem játszottak,
de a tavalyihoz képest három új
gárda is nevezett, s közülük a
Garay 6/A már be is mutatkozott.
A nevezés még nem zárult le, a
következõ fordulóra pedig csak
január 9-én, vasárnap 9 órától ke-
rül sor.  Eötvös tér/Kórház utca -
Városkapu krt. 6. 2:3. Garay 6/A
- Munkás utca 16. 1:1. Munkás
utca 16. - Városkapu krt. 6. 2:1.
Eötvös tér/Kórház utca  - Garay
6/A 3:1. Garay 6/A - Városkapu
krt. 6. 1:1

Ahogy az várható volt
Véget értek a városi kispályás

labdarúgó bajnokság küzdelmei,
melyek négy osztályban, vala-
mint a szenioroknál zajlottak. Az
elsõ osztályban abszolút bajnok-
jelöltnek tekintett Royal FC an-
nak rendje és módja szerint be is
húzta a bajnokságot, de nem csu-
pán az említett együttes, hanem
valamennyi, a dobogó legfelsõ
fokán végzett gárda kupát vehe-
tett át a szervezõk által rendezett
díjátadón. A 2010-es nagykani-
zsai kispályás labdarúgó bajnok-
ság végeredménye. I. osztály: 1.
Royal FC, 2. Channel 2000, 3.
RMP Földi. II. osztály: 1. St. Ba-
lázs, 2. Sonevill FC Oportó, 3.
Delfin FC. III. osztály: 1. Bizton-
ság 2000, 2. 1. FC Chemotox, 3.
FC Fordulat. IV. osztály: 1. Hi-
gany FC Junior, 2. NILFISK, 3.
Hélium FC. Seniorok: 1. Bianka
Pizzéria, 2. TIP-TOP, 3. Tintahal
HK.   

LLaassssaann 
aa vvééggéérree éérrnneekk

GGyyõõzzeelleemm aa sszzoommsszzééddvváárrbbaann

42.qxd  2010.12.13.  12:03  Page 15



Útban egy olaszországi turnéra,
legfrissebb CD-jének anyagát mu-
tatta be a Szõke Szabolcs – Váczi
Dániel duó a múlt héten, Nagyka-
nizsán. A Papírváros nevet viselõ
album több szempontból is
unikális élmény ígéretét hordozta,
hiszen Szõke Szabolcs elõször mu-
tatta be a kanizsai publikumnak új
hangszerét, az array mbirát. Ez az
õsi afrikai pengetõs hangszer, a
kalimba „nagyzenekari” változata.
Szõke Szabolcs a kamaraprodukci-
ók mestere egyaránt otthonosan
mozog a képzõmûvészetben, a
színházi és a zenei életben. Ez
utóbbi területen a Kolinda és a
Makám együttesekben formálódott
zenei világa, amely a dominánsan
az európai dallamokat ötvözte kü-

lönbözõ népek zenéivel.  A követ-
kezõ stációt, már fõként az indiai
zenei hangzásokat és hangszereket
felvonultató Tin Tin Együttes je-
lentette számára. A színházi élet-
ben a Stúdió „K”-val, és késõbb a
Hólyagcirkusz Társulattal, sajátos
performance-okkal -mûfaji korlá-
tokat átlépve- gazdagította a hazai
színházi életet. Jelenleg az Ektar
Együttessel és Váczi Dániellel ad-
nak koncerteket. Váczi Dániel a
hazai kortárs jazz ígéretes tehetsé-
ge, aki többéves zenekari mûködé-
se után, 2001-ben létrehozta saját
trióját Horváth Balázs bõgõssel és
Sárvári Kovács Zsolt dobossal. A
fiatal szaxofonos és a különleges
hangszereken játszó Szõke Sza-
bolcs egymásra találása nem vélet-

len, hiszen zenei világuk és elkép-
zeléseik sok hasonlóságot mutat-
nak.  A zenei életünk úkeresõi õk,
megannyi kortársukkal együtt.
Váczi Dániel szaxofonon és szo-
praninón, míg Szõke Szabolcs
gadulkán, sarangin, aquafonon és
array mbirán játszott. Ez a koncert
egy különleges zenei élményt
nyújtott a Móricz Zsigmond Mûve-
lõdési Házba látogatóknak. A régi
és az új kompozíciókból felépített
mûsorban sikerült elkerülni az eu-
rópai fülnek kissé szokatlan tradi-
cionális indiai zene „monotonsá-
gát”, az öncélú improvizációt, s így
a népzenei elemek és a jazz jól öt-
vözõdött a koncert során. A lírai
számokban a gadulka és a szopran-
inó, míg a dinamikusabb szerzemé-
nyeknél a mbira és az altszaxofon
kettõse harmonizált jól egymással.
A meditatív zenei hatást mi sem
jellemezte jobban, mint az, hogy a
közönség a számok lezárása után jó
pár másodperccel ocsúdott fel.
Mindenképpen dicséretes a muzsi-
kusok játékában a témák és a hang-
szerek iránti alázat, valamint az,
hogy a különbözõ népek zenéinek
szolgai másolása helyett új, s egy-
ben értékes produkciókat hoztak
létre. Zenéjük által szinte filmsze-
rûen sejlett fel Velence lagúnáinak
és sikátorainak gyönyörû-titokza-
tos világa.

H.Gy.
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Afrikát idézte a Honvéd Ka-
szinó tematikus rendezvénye,
amelyen fotókiállítással, úti él-
ménybeszámolóval és afrikai vi-
seletekkel mutatták be ennek az
egzotikus, ám korántsem idilli
földrésznek a világát. 

Kúti Zsuzsanna biológia-föld-
rajz szakos tanár fényképei fo-
gadták a látogatókat a Honvéd
Kaszinóban, ahol Dénes Sándor
alpolgármester köszöntõ gondo-
latai után Böröcz Zsolt méltatta a
képeket. A fotók sokféle szem-
szögbõl mutatják be Afrikát, nem
csak mint az európai ember szá-
mára egzotikus földrészt, hanem
mint a szegénység melegágyát, a
súlyos problémák mellett viszont
Kúti Zsuzsanna képei az ember-
ségrõl, olykor a humorról is szól-

nak. A fotók által betekintést
nyerhetünk az afrikaiak hétköz-
napjaiba, így láthatunk jellegze-
tes néger frizurák elkészítését kí-
náló fodrászatot, általános isko-
lát, vagy csúzlikkal játszó gyere-
keket is. 

– Gyerekkori álmom valósult
meg azzal, hogy egy gyakornoki
munka révén eljuthattam Afriká-
ba. A több ezernyi felvételbõl nem
volt egyszerû kiválasztani azt az
ötvenet, amelyet most itt láthat az
érdeklõdõ, hiszen mindegyik közel
áll a szívemhez. A képekkel pró-
báltam betekintést nyújtani a har-
madik világ életébe, és el kell
mondanom, nem várt közvetlen-
séggel, segítõkészséggel fogadtak
az ottani emberek. Fényképeimmel
globálisan gondolkodom és látta-
tom a jelenségeket. – mondta el a

megnyitón Kúti Zsuzsanna, aki a
Butterfly Conservation Society
természetvédelmi önkénteseként
vett részt a ghánai expedíción.
Eredetileg az afrikai lepkefauna
felmérése volt az ott tartózkodás
célja, de a ghánaiak hétköznapjai-
nak egy-egy pillanatát is sikerült
megörökíteni. 

Az est alkalmával Kúti Zsu-
zsanna elõadást tartott a ghánai
élményekrõl, természetesen tra-
dicionális afrikai öltözetben, de
több ruhadarabot is megtekinthet-
tek az érdeklõdõk eredeti afrikai
bor kortyolgatása közben. Az iga-
zán kíváncsiak kipróbálhatták a
hagyományos afrikai táncot is a
hangszerek és a tánc bemutató-
ján. 

Z.A.
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Ha nem is nagy, ám annál lel-
kesebb (legalábbis a „taps-hang-
erõ” mérése erre engedett követ-
keztetni) és egyben szakértõ kö-
zönség foglalt helyet Beznica Ba-
lázs és Varga András produkció-
ján, mely a biliárd és a trükkös
lökések show-jaként kapott hír-
verést a napokban – egyben elsõ-
ként megrendezve Nagykanizsán.

„Azt hiszem, az utolsó pillana-
tokban jutott eszünkbe az a mutat-
vány-mentõ ötlet, mely szerint va-
lami kivetítõ-szerû projektor is
kell a mûsorhoz" – fordult a né-
zõkhöz Balázs a majd két órás bi-
liárd-show szünetében, látván,
hogy a szempárok nagy hányada
inkább meredt a fal felé egy-egy
jobban sikerült trükközés vagy go-
lyóval történt ugratás során.

Ekkor persze már javában ben-
ne voltunk az interaktívvá vált dél-
utánban, melynek során a (minden
bizonnyal) egyszerûbb gyakorla-
toktól jutottunk el a jóval bonyo-
lultabb mûveletekig. Azért az jel-
zésértékû volt, hogy olyan sokan
nem tolongtak akkor a biliárd-asz-
tal mellett,  mikor a két fiatalem-
ber a bemutatottak utánzására in-
vitálta a nagyérdemût. Hiszen õk
sem tagadták, számtalan olyan
trükk volt, mely komoly fejtörést
okozott még számukra is.

Ráadásul az sem volt titok, hogy
a versenyasztal nyújtotta teret sok-
kalta nehezebb volt bejátszani, mint
azt, melyet az egyik videó-megosz-
tó oldalon láthattunk. A lényeg
azonban, hogy tartalmas szórako-
zást jelentett valamennyi megjelent
számára a majd két órás program,
ami helyenként kicsit még
„sztendápos” fellépéssé is átalakult.

Aztán meg afelõl se legyen kétsé-
günk, hogy Balázs és András fog
még ilyen trükközést bemutatni.
Hosszú hetek munkája után jólesõ ér-
zésekkel könyvelhették el a vastap-
sot, majd a felvevõt is sikerült kikap-
csolni. Ami lehet, hogy komolyabb
és többedszeri próbálkozásra sikerült
néhány ugratós mutatvány prezentá-
lásánál. De azért az sem kizárt, hogy
egy délután valamelyik sportcsator-
nán találkozzunk velük...    

P.L.

KKiivveettííttõõss 
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