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EEggyy kkiiss kköözzöösssséégg eerreejjee 
öösssszzeettaarrttáássáábbaann lleelleeddzziikk

A kiskanizsaiak egymás közti megbecsülésérõl szóló 
tudósításunkat lapunk 3. oldalán olvashatják.
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Korán kelt december 6-án,
hétfõn reggel a rendõrség Miku-
lása is. 

A Zala megyei „Rendõrségi
Mikulás” program részeként jó-
val nyolc óra elõtt már a Roz-
gonyi úti Általános Iskolánál
lévõ kijelölt gyalogátkelõhely-
nél figyelte, várta a gyerekeket.
Zsákjából jutott szaloncukor az
óvodába, iskolába és gimnázi-
umba igyekvõ kisfiúknak,
nagyfiúknak, valamint kislány-
oknak és nagylányoknak egy-
aránt. 

A közös szolgálat során az elsõ
osztályosok rendhagyó osztály-
fõnöki órán vettek részt a Rend-
õrségi Mikulással és rendõr kísé-
rõjével a Zrínyi, a Bolyai, a He-

vesi úti, a Péterfy, valamint a
Kiskanizsai Általános Iskolában.
A déli órákban pedig meglátogat-
ták a Kanizsai Dorottya Kórház

Gyermekosztályán elhelyezett
beteg gyerekeket is. 

B.E.
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága 85 millió 616.385
ezer forint összeggel támogatás-
ra érdemesnek ítélte az önkor-
mányzat „Tegyünk érte! – ko-
operációval a halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermekekért
Nagykanizsán címû pályázatát. 

A 2008 szeptemberében megje-
lent pályázati felhívás alapvetõ
célja az volt, hogy a magyar köz-
oktatásban elõsegítse az esély-

egyenlõség érvényesítését, és
megerõsítse az iskolarendszer
esélyteremtõ szerepét a halmozot-
tan hátrányos helyzetû tanulók kö-
rében. A program az Európai Unió
támogatásával az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program kere-
tében az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg
2012. július 31-ig Nagykanizsa tíz
közoktatási intézményében. 

A projektindító rendezvényen
Rodekné Hederics Erika, a Pályá-

zati Iroda vezetõje adott tájékozta-
tást a pályázat történetérõl. Az okta-
tásban betöltött jelentõségét
Szmodics Józsefné, a hivatal Mû-
velõdési és Sport Osztályának a ve-
zetõje mutatta be. Beszédében ki-
emelte: – A program megvalósítása
az összefogás olyan szép példája
Nagykanizsán, amit nem sok hason-
ló nagyságrendû város mondhat el
magáról. Az óvodától a középisko-
lába való belépésig, szakma, vagy
érettségi megszerzéséig nagyon
hosszú utat kell bejárni, és ez csak
akkor sikerülhet, ha a pedagógu-
sok, a segítõ intézmények mellett az
érintettek is partnerek lesznek.

A program hosszú-, közép- és
rövidtávú célját, a megvalósítás

során elvégzendõ tevékenysége-
ket Bagarus Ágnes, a Péterfy Is-
kola igazgatója, a projekt szakmai
vezetõje ismertette. A hosszú távú
cél a HHH-s gyermekek esély-
egyenlõségének a biztosítása, a
minõségi óvodai, iskolai nevelés-
hez való hozzáférés, melynek
eredményeképpen erõsödik a
munkaerõpiaci esélyük, társadal-
mi beilleszkedésük, hasznossá-
guk. 

B.E.

TTeeggyyüünnkk éérrttee!!  
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Szép Zalában születtem néven
rendezi meg évrõl évre a ZMKI a
megyegyûléssel és négy megyei
intézménnyel együtt a hagyo-
mányõrzõk gálaestjét, idén
Murakeresztúr volt a házigazda. A
többségében kistelepülésrõl érke-
zett közösségek mellett Nagyka-
nizsáról a Vizeliné Walter Mónika
vezette Szentjánosbogarak Irodal-
mi Színpaddal találkoztunk, mely
Kiskanizsai bábtáncoltató betle-
hemes címmel mutatta be mûso-
rát. A Piarista Iskola 2. a osztályá-
nak fiatal szülõibõl verbuválódott
társulatban mély nyomot hagyott
az öreg pásztor böllenkedésébõl
ez a mondat: – „Te vén csacsagul-
lér!” A fiatalasszonyok pedig szí-
vesen vették magukra a hagyomá-
nyos viseletet – s jól is állt nekik.
Egyikük úgy fogalmazott: máskor
is örömmel hordaná. A zsûri elnö-
ke, Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója ki-
emelte e bábtáncoltató betlehemes
különlegességét. – Európában
büszke franciákat, spanyolokat,
olaszokat találunk, büszkék arra,
amiben különböznek másoktól.
Igen, van, amit csak mi adhatunk
a világnak! – tette hozzá a szín-
háztermet zsúfolásig megtöltõ jó-
kedvû hagyományõrzõknek, akik
Szabóné Robb Arankának, a ren-
dezvénysorozat lelkének nevét
hallva vastapssal köszönték meg
munkáját.

Megjelent Kis János: Az olimpi-
ák krónikája címû könyve, melyet
Dr. Mezõ Ferenc iránti tisztelete
jeléül írt meg a több országos és
nemzetközi sport- és szellemi ve-
télkedõ gyõztese, tizenhárom
könyv, kiadvány szerzõje, szer-
kesztõje, társszerkesztõje és ki-
adója. A könyv kilenc fejezetében
olvashatunk többek között a 125
éve született Dr. Mezõ Ferenc éle-
térõl, mûveirõl, a nyári olimpiák
történetérõl, a legeredményesebb
sportolókról, az olimpiák legjobb
versenyzõirõl, az olimpikonokról
elnevezett több száz hazai és nem-
zetközi stadionról, sportcsarnok-
ról, oktatási intézményrõl, a kü-
lönbözõ sportágak híres sportolói-
ról, a legeredményesebb orszá-
gokról és az olimpiai fáklyákról. 

SSzzéépp ZZaalláábbaann 
sszzüülleetttteemm ––
AA vvéénn ccssaaccssaagguulllléérr

KKiiss JJáánnooss:: 
AAzz oolliimmppiiáákk kkrróónniikkáájjaa 

RRaazzzziiáázzootttt aa rreennddõõrrssééggii MMiikkuullááss
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Évfordulós ünnepégre voltak
hivatalosak azok, akik a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házba
érkeztek, hiszen az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület tíz
éves jubileumát ünnepelhették
a résztvevõk. S nem csupán az
egyesületet köszöntötték, de az
egyesület is köszöntötte azon
kiskanizsai személyeket, akik a
városrészért, illetve annak ja-
vára az utóbbi évtizedekben ki-
emelkedõ munkát végeztek.

– Egy olyan egyesület köszönté-
sén lehetünk jelen, melynek mun-
kája a teljesség nélkül elévülhe-
tetlen volt a helyi Millenniumi
Emlékpark létrehozásában, a Hõ-
sök Napja ismételt elõtérbe helye-
zésében, mely az évek során a vá-
rosi rendezvény rangjára emel-
kedhetett – kezdte köszöntõjét
Dénes Sándor Nagykanizsa alpol-
gármestere. – Nem feledkezhetünk
meg azonban a különbözõ irodal-
mi mûsorok szervezésérõl, a
könyvkiadás területén elért ered-
ményekrõl, számos sikeres pályá-
zat elkészítésérõl, valamint a
Thúry György Múzeumban pre-
zentált kiskanizsai életképek gyûj-
teményes kiállításának összeállí-
tásáról sem.

Ahogy elhangzott, gazdag múlt
örököse Kiskanizsa, s ennek jegyé-
ben is gondolta úgy az egyesület,
hogy fennállása során elõször (de
bizonyos, hogy nem utoljára)
Kiskanizsa városrészért díszokle-
veleket adományozott az arra érde-
mesre vélteknek, ahogy Horváth
Jánosné egyesületi elnök fogalma-
zott – a teljesség igénye nélkül.

Akik a díszokleveleket az al-
polgármestertõl és Horváth
Jánosnétól átvehették: Bencze La-
jos (a Flórián téri kápolna rend-

ben tartásáért, egyben felújításá-
ért), Takács Zoltán (a Polgári Ol-
vasókör újjászervezésében való
részvételért, a helyi csatornaháló-
zat kialakításában játszott szere-
péért, valamint a kiskanizsai
templom kivilágításában tett szer-
vezõ munkájáért), Rodek György
(a Polgári Olvasókör újjászerve-
zésében való részvételért, szintén
a helyi csatornahálózat kialakítás-
ban játszott szerepéért), Kálcsics
László (a Millenniumi Emlékpark
elkészültében, valamint a temp-
lom kivilágításában játszott nél-
külözhetetlen szerepéért), Hohl
László (az Õrtorony utcai kereszt
felújításáért, annak környezete
parkosításáért), Dr. Joós Lászlóné
(elkötelezett kiskanizsai orvosi

munkájáért, valamint karitatív
munka koordinálásában végzett
tevékenységért), Kunics Zsuzsa (a
kiskanizsai és a honismereti gyûj-
tõanyag összeállításában végzett
tevékeny munkájáért), Dr. Molnár
Ágnes (a kiskanizsai életrõl vég-
zett évtizedes tudományos kutató
munkájáért), Tulman Gézáné (az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
mûködésében végzett nélkülözhe-
tetlen munkájáért), Horváth Fe-
renc (a Kiskanizsai MSK, majd
Kiskanizsai Sáskák lab-
darúgólkubjában 1986 óta végzett
utánpótlás-edzõ; -nevelõ munká-
jáért), valamint Kápolnás Zoltán
(a Kiskanizsai Móricz SE egyesü-
letének 1977-es újjászervezéséért,
valamint azóta is ott végzett elnö-
ki munkájáért).

Az ünnepélyes pillanatok után
pedig kiskanizsai elõadók mûvé-
szi produkcióit hallhatta a kö-
zönség a jubileumi rendezvény
zárásaként, majd sor került a mû-
velõdési ház emeletén berende-
zett „Hajszálgyökerek” címû fo-
tó-kiállítás megnyitójára is. A
fényképek Kiskanizsa korabeli
életébõl árulnak el pillanatokat,
megerõsítve, egy kis közösség,
lakóhely ereje összetartásában
leledzik.

Polgár László
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A NAGYKANIZSAI IPARI PARK INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉNT ÚJ, 
KIVÁLÓ ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZÕ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE VÁLT LEHETÕVÉ.

További információk, elérhetõségek:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Tel: + 36 93/311 241 Fax: + 36 93/314 382 E-mail: iki@intezmeny.nagykanizsa.hu

JJuubbiilleeuummoott üülltteekk aa kkiisskkaanniizzssaaiiaakk
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Népi étkek kóstolójával zárta
ez évi utolsó összejövetelét a Roz-
gonyi Polgári Egylet Fakanál
Klubja.

A szépszámú érdeklõdõt Ecse-
diné Czinki Tünde, az intézmény
munkatársa köszöntötte, majd
Miha Tamásné, a 2011-ben 175
éves civil szervezet elnöke tájékoz-
tatta a jelenlévõket a céljaikról,
programjaikról, amelyeket a ha-
gyomány és a nemzeti múlt iránti
büszkeség és tisztelet jellemez. 

Udvardi Gézáné, a Fakanál Klub
vezetõje a tõle megszokott közvetlen
stílusban számolt be az eddigi ese-
ményekrõl. Nagy érdeklõdés övezte
Miklós Zoltánné nyugalmazott tanár
„Nagykanizsa és környéke népi táp-
lálkozása a 20. század derekán” cí-
mû könyvének bemutatását.  

Az est befejezõ mozzanata volt
Kovács Ferencné négyféle rétesé-
nek, Horváth Zoltánné kétféle ka-
lácsának, Nagy Istvánné háromfé-
le pogácsájának és Horváth Zsolt-
né Székelyföldrõl hozott recept
alapján készített puliszkáinak és
hecsedli lekvárjának kóstolója és
elfogyasztása. 

B.E.

NNééppii ééttkkeekk
kkóóssttoollóójjaa
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Cseresnyés Péter polgármes-
ter a Hévízen megrendezett X.
Országos Víziközmû Szerelõver-
seny elsõ helyezett csapatát kö-
szöntötte a minap.

A Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt. dolgozói három év alatt jutot-
tak csúcsra. A gyõztes csapattal
(Rácz István, Szijártó Károly, Tóth
Zoltán, Fábics István, Kendli
Richárd, Ács László) készült ripor-
tunkat 2010. október 21.-ei 36.
lapszámunkban olvashatják Víz-
mûves elsõ hely a tizediken cím-
mel. 

A Csurgói Kistérség lakossá-
gának érdekét szolgálná, hogy
továbbra is a kanizsai betegellá-
tást vehessék igénybe, csakhogy
a nagyatádi és kaposvári kórház
bírósághoz fordult az ügyben.

Még tavaly vetõdött fel a Zala
megyéhez közeli somogyi települé-
sek betegellátás-problémájának
ügye, hiszen például a csurgói lako-
soknak sokkal több idõbe és pénzbe
kerül elutazni a nagyatádi vagy a

kaposvári kórházba, mint a kani-
zsaiba. Utóbbi szeptember és októ-
ber hónapokra a Nemzeti Erõforrás
Minisztériumtól kapott többletfor-
rást az érintett tizenhét somogyi te-
lepülés és Csurgó lakosság betegel-
látására, 2010 novemberétõl azon-
ban új finanszírozási év kezdõdött,
és olyan megoldást kellett találni,
amely maradéktalanul biztosítja a
betegek legjobb ellátáshoz való jo-
gát. Novemberben megszületett az
ÁNTSZ másodfokú határozata, mi-

szerint a járóbeteg ellátás biztosított
Nagykanizsán az érintett somogyi
betegek számára, a fekvõbeteg ellá-
tásnál viszont panasszal lehet élni,
mint ahogy ezt a lehetõséget a ka-
posvári és a nagyatádi kórház ki is
használta. Ennek az az oka, hogy
utóbbi intézmények jelentõs ösz-
szegektõl esnek el, ha betegeik Za-
la megyében veszik igénybe a szol-
gáltatásokat. A somogyi betegeket
így most egy ideig tudja fogadni a
kanizsai kórház, de hosszú távon
nincs megoldva a probléma. 

Z.A.

ÉÉrrddeekkeekk vvaaggyy aa bbeetteeggeekk ddöönnttiikk eell,, 
hhooggyy hhooll ggyyóóggyyuulljjaannaakk??

PPoollggáárrmmeesstteerrii eelliissmmeerrééss aa VVíízzmmûûvveesseekknneekk

Már a karácsony meghittségét
idézték a hófehér angyalkák,
horgolt és gyöngybõl fûzött csil-
lagok a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft.
kézmûves kiállításának kará-
csonyfáján. A Kiskarácsony,
Nagykarácsony címû kiállítást a
Bolyai János Általános Iskola
negyedikeseinek bájos mûsora
nyitotta meg.

Dr. Berlinger Henrikné, a Szo-
ciális Foglalkoztató ügyvezetõje
köszöntötte a vendégeket, és el-
mondta, egy éve nyitották meg
elsõ kézmûves kiállításukat. A
rendezvény az adventi készülõ-
dés jegyében született, amelynek
középpontjában a gyermekek áll-
nak. Pont ezért, az idei kiállításon
állat-és mesefigurás díszpárná-
kat, gyerekeknek való táskákat,
valamint karácsonyfa-díszeket,

terítõket és számos ajándéktár-
gyat tekinthetnek meg az érdek-
lõdõk. Nincs két egyforma ter-
mék, hiszen egytõl-egyig kézzel
készítették õket. A kiállítás a Szo-
ciális Foglalkoztató megváltozott
munkaképességû dolgozóinak

munkájának csak egy szeletét
mutatja be, a szélesebb termék-
skálát, különféle lakástextíliákat,
nõi blúzokat meg is lehet vásárol-
ni.  

Z.A.

AA SSzzoocciiáálliiss FFooggllaallkkoozzttaattóó kkaarrááccssoonnyyaa
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A karácsonyvárás jegyében tel-
nek ezek a hetek a Kõrösi Iskolá-
ban. A rendezvénysorozat gyertya-
gyújtással kezdõdött, majd kedden
az osztályok, a galéria, az egész is-
kola ünnepi díszbe öltözött. A tanu-
lók ajándéktárgyak készítésével já-
rultak hozzá a karácsonyi vásárhoz.
December 6-án már a Télapó fo-
gadta az iskolába érkezõ diákokat
és szüleiket, aki késõbb megláto-
gatta a felsõ tagozatos osztályokat
is, miközben egy másik Télapó
hintón érkezett meg az alsó tagoza-
tosok ünnepi mûsorára. December
15-én 18 órakor énekes-zenés mû-
sort adnak az iskola tanulói a
Medgyaszay Házban. 16-án zajlik
az óvodások karácsonyi ünnepélye,
ahol teapuncs és bejgli kóstolóra
várják õket. A negyedik gyertyát
20-án, hétfõn 10.45 órakor gyújtják
meg az adventi koszorún. Ünnepi
mûsorukat pedig este 17 órakor
mutatják be a Felsõtemplomban. 

KKaarrááccssoonnyyvváárróó aa
KKõõrröössii IIsskkoolláábbaann

Immár kilencedik alkalommal
látogatott el az Attila Óvoda Mi-
kulás csapata a Csecsemõ és
Gyermekotthonba. A szülõk által
összegyûjtött könyv- és játékado-
mányok mellett az óvoda Katica
és Maci csoportja verssel, énekkel
és mesével kedveskedett a Gyer-
mekotthon kis lakóinak, akik kö-
zül egy kislány az Attila Óvoda
ovisa.

OOvviissookk aajjáánnddéékkaa 
aa GGyyeerrmmeekkootttthhoonnnnaakk

A Bolyai János Általános Iskola
pénteken tartotta Mikulás mûsorát
a Medgyaszay Házban. Hangu-
latos mûsorral kedveskedtek az
iskola kétszáz alsó tagozatosának,
valamint a Rozgonyi és a Hétszín-
virág Óvoda közel száz nagycso-
portosának. 

BBoollyyaaiissookk TTééllaappóójjaa

Péntek este a hideg szél és a
csúszós út ellenére megérkezett a
Mikulás Sáncba is. A kultúrházban
több mint hatvanan várták kíván-
csian, hogy mit is rejt idén mély
zsákja. Volt móka, kacagás és
ajándék. Jól érezte magát minden-
ki, az apróságok, és az õket kísérõ
szülõk, nagyszülõk is. 

SSáánnccbbaann 
jjáárrtt aa MMiikkuullááss
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A karácsonyvárás jegyében
telt el a Hadirokkantak, Hadiöz-
vegyek és Hadiárvák Nemzeti
Szövetsége Zala megyei Szerve-
zetének decemberi összejövetele.

Elöljáróban egyperces néma fel-
állással emlékeztek meg az idén el-
hunyt négy társukról, majd olvas-
mányai alapján Görcsi Frigyes el-
nök apáik emlékét felidézve egy

1943-as doni karácsonyi ünnepség
történetét osztotta meg a hallgató-
sággal. A karácsonyfaágat nyírfaág-
gal helyettesítették, körbeülték és
imádkoztak. Nem törõdve a 40 fo-
kos hideggel, gondolatuk Magyar-
országon járt a családjuk és baráta-
ik között. – Nekünk a Jó Isten meg-
adta, hogy jó meleg lakásban dí-
szíthetjük fel a karácsonyfánkat, és
még alá is tudunk rakni valamit –

jegyezte meg az elnök. Köszöntõ
szavaiban Dénes Sándor alpolgár-
mester többek között a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó gondola-
tokat idézett fel: – Nagyon sok kér-
dést tehetünk fel ilyenkor. Megad-
juk-e egész évben családunk tagjai-
nak, a környezetünkben élõknek a
szeretetet, a tiszteletet, vagy csak
ilyenkor, karácsony tájékán? Meg-
oldjuk-e a lélek- és emberölõ konf-
liktusokat? Nyújtunk-e segítséget a
rászorulóknak, meghallgatjuk-e a
panaszaikat, és van-e – ha más nem
–, néhány vigasztaló szavunk hoz-
zájuk? Adunk-e igaz, jó tanácsokat
a fiataljainknak, az ifjúságnak, akik
a jövõt jelentik. Millió kérdést te-
hetnék föl, de mindezekre egyetlen
egy jó válasz van: egymásnak a
tisztelete, segítése és a SZERETET. 

A hadirokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák legközelebb január
28-án találkoznak, amikor egyesü-
letté alakul át a szervezet. 

B.E.

ÉÉvveett zzáárrttaakk aa kkaanniizzssaaii hhaaddiiáárrvváákk 
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Nyolcadik alkalommal szer-
vezte meg a MikulÁsz Kupát a
Városi Diákönkormányzat Tél-
apó napján, a programokra a
város Mikulás- ruhába bújt ál-
talános- és középiskolásait vár-
ták. 

Alkalmi Mikulások sokasága
lepte el az Erzsébet teret, ahol kü-
lönféle vetélkedõkön bizonyíthat-
ták ügyességüket. A város tizen-
egy iskolájának tanulói készíthet-
tek óriás hógolyót, dobálhattak
célba szaloncukorral, vagy csoma-
golhattak ajándékot a Kupa fel-
adataiként. Az esemény a Diákön-
kormányzat adventi készülõdésé-
nek nyitó rendezvénye, de az elõ-
készületek már múlt héten elkez-
dõdtek. A szokatlan, télies mérkõ-
zéseken a Cserháti lett az elsõ, a
Zrínyi tanulói léphettek a dobogó
második fokára, a Mezõ pedig a
harmadik helyezést érdemelte ki
teljesítményével.

A jövõ héten karitatív progra-
mot szervez a Városi Diákiroda a
Medgyaszay Házban, amelynek
keretein belül mézeskalácsot és
gyertyákat lehet vásárolni. Az ösz-
szegyûlt pénzt a város iskoláinak
azon tanulóinak adományozzák,
akik rossz anyagi körülmények
között élnek, és emiatt nem része-
sülhetnek a karácsonyi ajándéko-
zás örömében. A jótékonysági vá-
sáron a Vöröskereszt két dolgozó-
ja fogja segíteni a diákönkor-
mányzatosok munkáját.

Z.A.

MMiikkuullÁÁSSZZookk
vveettééllkkeeddtteekk

Hat éve gyûjtöttek elõször
adományokat Mikulásgyár elne-
vezéssel. Idén a Kanizsa Plaza
Bevásárlóközpontba várják a fel-
ajánlásokat. A december 9. és 19.
között megrendezett esemény
Európa második legnagyobb ka-
ritatív akciója. Az adakozók térí-
tésmentesen adhatják fel cso-
magjaikat a Postán, amire nagy
betûkkel rá kell írni: Mikulás-
gyár. Tavaly ilyen módon két-
százezer rászorulónak tudtak
örömet okozni az adományok-
kal.

AAjjáánnddéékkookkaatt vváárrnnaakk 
aa MMiikkuulláássggyyáárrbbaa

Mesekönyvbe illõ alkotások
hangolnak rá az adventi várako-
zásra Mándoki Halász Zsóka
csepeli naiv festõmûvész ecsetje
által, amely ecset- a naiv jelzõ el-
lenére- gazdag élettapasztalat-
ról, magabiztos szín-és formake-
zelésrõl árulkodnak.

– A naiv festészet jegyében ké-
szült mûvekre gyakran – és köny-
nyelmûen – szokták azt mondani,
hogy akár egy gyerek is készíthette
õket, pedig nem arról van szó
ezeknél az alkotásoknál, hogy hiá-
nyos a mûvész mesterségbeli tudá-
sa. Sokkal inkább egy sajátos,
gyermeki látásmódot, egyéni való-
ságábrázolást képviselnek, leg-
többször a hagyományos paraszti

életformát bemutatva. A naiv fes-
tõk többsége öregkorukban kezd el
alkotni, így egy vévigdolgozott élet
minden tapasztalata tükrözõdik a
mûvekben – mondta el Angyal Má-
ria mûvészettörténész a kiállítás
megnyitóján. A tiszta, élénk szí-
nekkel vászonra vitt jelenetek kö-
zött van, amelyik a karácsonyt idé-
zi, például a kis Jézus József és
Mária ölelésében, emellett egy
másfajta nézõpontból megközelít-
ve az ünnepet, találkozhatunk kis-
városi jövést-menést, ajándékvá-
sárlást ábrázoló képekkel is. A téli-
es jeleneteket aztán követik az év-
szakok váltakozásai, méghozzá a
mezõgazdasági munkák megjele-
nítésével. Gyakoriak a napraforgós
alkotások, így néhol katonás rend-

be állított növények sorát láthat-
juk, máskor a szántóföldön sétáló
macska léptei elõtt széthajló sárga-
barna napraforgó-fejeket.   

– Azért kapta a tárlat az Advent,
ünnepek, hétköznapok címet, mert a
képek egyrészt az ünnepi várakozást
idézik, másrészt pedig a tavasztól a
betakarítási munkálatokig számos
mozgalmas jelenetet láthatunk. Ezek
az események mind a karácsony utá-
ni új évre, a jövõre utalnak. – foly-
tatta a mûvészettörténész.

Mándoki Halász Zsóka már két-
százhúsz csoportos és százhatvan
egyéni kiállításon szerepelt alkotá-
saival, ezzel a kitartó és alázatos
munkával nyerte el 2000-ben az
Alkotók, Képzõmûvészek, Írók
Országos Szövetsége által adomá-
nyozott Nívó-díjat. 

– Gyakran szerepeltem a Zalai
Nemzetközi Mûvésztelepen, innét a
zalai kötõdés. Húsz éves koromig
éltem falun, az ekkor összesûrûsö-
dött és gyakran fel-felbukkanó em-
lékképeket, családi eseményeket
jelenítem meg a vásznon. Amúgy
tizenhét éve festek, elõször 1996-
ban volt kiállításom. – foglalta
össze a festõmûvész.

Z.A.

IIddiillllii kkééppeekk AAddvveenntt aallkkaallmmáábbóóll

Tóthné Héra-Tokorcsy Ilona
festménykiállítása december
15-ig tekinthetõ meg a
Medgyaszay Ház elõcsarnoká-
ban.

A Magyar Vöröskereszt Városi
Szervezetének munkatársa min-
dig is szívesen rajzolt, festett.

„Vágyunk a szépre, a harmóniára
és a békére. Én ezt az alkotásban
találtam meg.” – vallja magáról
az alkotó. S hogy miért a termé-
szetbõl meríti a témáit? – Mert
nincs az a fantázia, amely felül-
múlná a csodáit, s szinte kínálja
magát, hogy az ember energiát
merítsen belõle. 

AA tteerrmméésszzeett iihhlleettéésséébbeenn
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Tisztelt Igazgató Úr!
Olvastam, hogy az ön által vezetett

könyvtárban az alábbi esemény lesz:
http://www.kanizsaujsag.hu/archivu
m/2010-29.pdf. 2010. DECEMBER
3. PÉNTEK ESTE 6 ÓRAKOR
Nagykanizsán a Halis Könyvtárban
,,Az idõ nem múlik – Mi a relativitás
– elmélet?” címmel dr. Murguly
György elméleti fizikus tart elõadást:
Einstein speciális relativitáselméleté-
nek cáfolata… Szeretném felhívni a
figyelmét, hogy az elõadó tudomá-
nyos szempontból is erõsen kifogá-
solható. De nem ezért írok önnek,
egy tudományos elmélet tudományos
megközelítéssel bírálható! Murguly
György tanai azért veszélyesek, és ez
az, ami miatt tollat ragadtam, mert
olyan környezetbe van beágyazva,
amely emberi szempontból elfogad-
hatatlan. Kérem olvassa el, hogy az a
kiadó, amely az elõadással megegye-
zõ könyvet kiadta, hogyan ír a könyv-
rõl (amely olvasható és kölcsönözhe-
tõ az önök intézményében is!): „Al-
bert Einstein az ész és az értelem
szimbólumává vált az egész vilá-
gon. Ez a gondosan ápolt imázs
egyben a zsidó szellemiség fel-
sõbbrendûségének és csalhatatlan-
ságának kimondatlan etalonjaként
is szolgál. Murguly György tudo-
mányos mûve alapjaiban semmisí-
ti meg ezt az etalont, a világhírû E
= mc2-tel együtt.” 

Még egy adalék. A kiadó, amely
megjelentette a könyvet a kétezres
évek elején, az ÚJ KÉKSZALAG
KÖNYVKIADÓ ezen a könyvön
kívül még négy könyvet adott ki.
Henry Ford: A nemzetközi zsidó
(egy vékonyabb és egy vastagabb
változatban); Cion bölcseinek
jegyzõkönyvei; A hatmilliós zsidó
mítosz nyomában.

Kérem gondolja át, hogy sza-
bad-e egy könyvtárban ilyen szel-
lemiségû elõadást megtartani!?

Tisztelettel: Härtlein Károly
BME Fizikai Intézet

***
Tisztelt Härtlein Károly!
Köszönöm a tájékoztatását.
A programot egy önszervezõdõ

társaság szervezi, tõlünk a termet
bérlik... Sem ezzel, sem más elõadá-
sukkal az intézmény nincs kapcso-
latban, csupán bérbeadók vagyunk.

Üdvözlettel: 
Czupi Gyula igazgató

***
Emlékeztetõül. Czupi Gyula

könyvtárigazgató nem volt mindig

ilyen megengedõ. 2004 tavaszán a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
két rendezvényét is, amelyeken
egy történész és egy újságíró lett
volna a vendég, zokszó nélkül ki-
utasította az intézménybõl. Ennyit
Czupi Gyula értékrendjérõl. 

Elõször is szeretném megkö-
szönni az észrevételét, hozzászólá-
sát, ugyanis ez is bizonyítja, hogy
tényleg el(végig)olvasta a vélemé-
nyemet. Másodszor szeretném
megköszönni a válasz kulturált
hangnemét, azt, hogy nem lettem a
cikkében egy „mocskos kommu-
nista”. Véleményeket ütköztet-
tünk, vitáztunk, bárcsak így men-
nének az országban máshol is a
dolgok. Szeretném kifejteni, hogy
rosszul értelmezte a mondanivaló-
mat. A „mert ez a csökönyös ma-
gyar már csak ilyen, minél jobban
erõltetnek valamit, annál jobban
utálja, lásd 1956” mondatom ép-
pen arra vonatkozott, hogy 56’-
ban a magyaroknak elege lett vala-
mibõl, egy diktatórikus rendszer-
bõl, ami ellen valamit tenni akar-
tak. A magyar azt utálja meg na-
gyon gyorsan, amit ráerõltetnek,
legyen az egy rendszer, vagy egy
már-már kötelezõvé váló megem-
lékezés. Szerintem, a magyarnak a
szabadság iránti ilyen nagy vágya
már a keleti sztyeppékrõl érkezõ-
ben is megvolt, és (hál’ isten) azóta
sem csitult. Máskülönben köszö-
nöm az idézett mûvekre való fi-
gyelemfelhívását, mihelyt alkal-
mam lesz, meg fogom nézni õket.
Annyit azonban szeretnék a figyel-
mébe ajánlani, hogy egy korsza-
kot, egy régmúlt eseményt nem
egy-egy író szemszögén át kell
megnézni, hanem bizony magunk-
nak kell keresgélni, kutatni kell,
ami pedig csak a levéltárakban le-
hetséges. Tehát elõször a levéltár,
utána jöhetnek az olyan nagy törté-
nészek, jogtörténészek munkái,
mint Balázs Béla, Beér János,
Csizmadia Andor, Berend György,
Bihari Mihály, Bónis György,
Degré Alajos, Asztalos László, Ga-
zsi József, Gárdos Miklós, Hollós
Ervin, Horváth Ibolya, Solt Pál,
Zanathy János, Zinner Tibor, Kar-
sai László, Molnár Judit, Kornis
Pál, Korom Mihály, Névai László,
Okváth Imre, Ormos Mária vagy
Ölvedi Ignác. Ezután aztán lehet
megnézni egyéb szerzõk munkáit
is, de ott a veszély, mint ahogy Ön
is említette, a „kemény elfogult-

ság”, ami, valljuk be, nem mindig
hasznos. Az ‘56 utáni Kádár-rend-
szerrõl más a felfogásunk, de hát
ez (ugye?) nem baj. Azért élünk
szabad (?) országban. Ha összeha-
sonlítjuk a mostani rendszerrel, hát
mit is mondjak. Kádár alatt leg-
alább a melós is számított. Az a
mostani, szerencsétlen, három mû-
szakban igát húzó, az országot és a
gazdaságot a hátán vivõ, 50 évesen
tönkremenõ melós, akit a „bitang
úri rend” lenéz, megvet. Fiatal su-
hancok, vagy éppen a menõ vállal-
kozó, celeb vagy a „polgárok”, a
BMW-kbõl kinevetik, lesajnálják
az esti melóba igyekvõ kanizsai
munkást például. Azt az éhbérért
dolgozó EMBERT, akinek még
alázattal meg is kell köszönnie azt
a 80 ezer forintot, mert „ha nem
tetszik, hát el lehet menni”. Ezek-
nek az embereknek a gyerekei mit
látnak? Az apám, anyám tönkre-
ment a tisztességes munkában,
majd bolond leszek követni a pél-
dáját. A fiatalok közt az általános
felfogás az, hogy a munkásember
pancser. Pedig a munkások az iga-
zi kemény legények, tisztelet járna
nekik, nem lenézés. Csinálja vala-
ki utánuk, és megtudja, mirõl be-
szélek. Hát ez a melós Kádár alatt
legalább számított, lehetett lakás-
hoz, kocsihoz jutni, volt kilátás
egy kis hétvégi telekre is, és a rán-
tott hús sem volt ritkaság ebédre.
Persze most jön a válasz, hogy eb-
be adósodott el az ország. Erre
meg jön az én feleletem, hogy mi-
ért, az MDF, az MSZP vagy a FI-
DESZ alatt nem adósodtunk el
még jobban, egészen nyakig? Nem
adtuk el az országot? Dehogynem,
a különbség csak az, hogy az el-
múlt 20 évben egy szûk elit volt
az, a Hagyók, meg a Hunvaldok
(akik mellesleg tönkretettek egy
egész politikai eszmét, az egész
baloldalt, kapzsiságból, remélem,
vagy 20 évet kapnak érte), akik en-
nek a gyümölcsét élvezték, de a
Kádár alatt meg legalább az egész
ország. Természetesen a Kádár
idejében a párttitkár jobban élvez-
te azt a gyümölcsöt, mint a Nagy
Jóska a mûhelyben. De azért a mi
Jóskánknak is jutott valami. Persze
a végeredmény ugyanaz. Nyakig
ülünk az adósságban. Most a Vik-
tor még a magánnyugdíjpéztárak-
ban spórolt pénzeket elkölti, aztán
tényleg nincs tovább. Azért ezt se
értem. Amikor a szocik ki akarták
vetni a luxusadót a motorcsónak-
okra meg helikopterekre, a FI-
DESZ meg volt õrülve, hogy a
szegény magyar utolsó vagyonká-

ját is el akarják venni a vörösök.
Ja, utolsó vagyonkáját, mi? Heli-
kopter, Mercedes, Audi meg
BMW-k. De most, amikor tényleg
a szegények tényleg spórolt pénzét
veszik el, jó nagy a csönd. Persze,
mert a nemzetvezetõ azt mondta,
hogy majd 30 év múlva visszaadja.
Aha. Ok. Akkor mindjárt más.
Csak húzza ki addig, hogy majd
számon lehessen kérni rajta. Én a
népvezér szavaiban csak azóta ké-
telkedem egy picit, mióta azt ígér-
te, hogy „két héten belül érezhetõ
lesz a közbiztonsági helyzet meg-
változása”. Hát tényleg érezhetõ,
szurkálások, gyilkosságok, gép-
pisztolyos fegyveres rablások, au-
tós üldözések, halott rendõrök.
Ugye nem így fog teljesülni a „30
év múlva majd visszaadom” ígére-
te, ugye nem? Egyébként a Kádár-
nak szóló memorandum tetszett.
Erre most megint mit is mondjak?
Nem is kell nagyon messze menni
kis városunktól, hogy võtársnak
kiutalt közpénzes munkákról, párt-
vonalon iskolaigazgatókká lett
képviselõkrõl és párthû gimnáziu-
mi igazgatóhelyettesekrõl hall-
junk. Megérdemelték? Naná, majd
nem. Hogy a köztársasági elnök
unokaöccsérõl, vagy a Fideszes
képviselõ 27 évesen minisztériumi
fõosztályvezetõvé lett lányáról
már ne is beszéljünk. Félreértés ne
essék, a szocik pont így mûködtek,
aki hatalmat kap, mind így mûkö-
dik, ugyanis emberek vagyunk, az
ember meg ilyen, ha hatalmat kap,
szóval mind egy kutya (azaz majd-
nem mind, mert persze mindkét –
minden – oldalon vannak rendes,
tisztességes, jóakaratú emberek is,
csak sajnos, nem ez a jellemzõ).
Ha ezeket az oldalakat vizsgálom,
akkor inkább tisztelek egy 1956
óta megállás nélkül dolgozó
könyvkötõt, aki a saját erejébõl ért
el mindent, aki 70 évesen is fogé-
kony a kis ember problémáira, aki
megáll, kezet fog és végighallgat
egy egyszerû melóst is. Vagy egy
olyan autószerelõt, aki a saját ere-
jébõl, kemény fizikai és szellemi
munkájából lett ügyvéddé, és a bí-
róságra sietve ismételten csak meg
tud állni a falevelet szedegetõ köz-
munkás mellett egy pár, érdeklõ-
dõ, jó szóra. Szóval inkább ilyen
embereket, mint az olyanokat, akik
kizárólag egy jó helyre történt há-
zasodás után vitték valamire, na de
akkor aztán nem is akármire, az
ilyenek egyébként nem állnak meg
a melós mellett, és mérlegelés nél-
kül képesek elintézni egyik vagy
másik „láncos kutyájuk” javaslatá-

MMii ffoollyyiikk 
aa kköönnyyvvttáárrbbaann?? 

VVáállaasszz
HH..PP.. ÚÚrrnnaakk!!
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ra egy-egy másként gondolkodó
ember akár egész életét is, elvenni
a „renitensek” (mert jó, ha min-
denki tudomásul veszi, hogy az a
fa, amelyik nem hajlik, az megtö-
rik, de én meg azt mondom, hogy
amelyik túl könnyen hajlik, az már
törött is volt) munkáját, megélhe-
tését. Na, de vele egy sorba tarto-
zik a BMW-s szakközépiskolai
igazgató is, akinél száz okosabb és
jobb, egyszóval alkalmasabb (pél-
dául, szerintem, a gyerekkorom
testnevelés-földrajz tanára, a le-
gendás kézilabdaedzõ, aki könyvet
is írt errõl a sportról, és aki nekem
mindig is a TANÁR-t fogja jelen-
teni, vagy a szintén gyerekkori ví-
zilabdaedzõm, aki szintén elismert
a maga sportjában, vagy a felsõfo-
kon angol nyelvet beszélõ és taní-
tó ismerõsöm, barátom, akit az el-
sõk között küldtek el „szabad véle-
ményei” miatt egy kisváros régi
mozijának szomszédságában álló,
nagy múltú gimnáziumból, stb.)
lenne erre a posztra, csak hát õ ép-
pen egy bizonyos pártnak, bizo-
nyos katonája. Hogy is szólt az
idézete? „(...) a megyében nagyon
rossz a kommunisták közhangula-
ta. Az elsõ titkár a megye legna-
gyobb kitüntetését a saját sógorá-
nak adományozta, akirõl köztu-
dott, hogy nem a munkájáért kap-
ta. Minden vezetõ beosztásba a sa-
ját barátait nevezi ki, vagy a barát-
nõi férjét.” Na tessék, pont errõl
beszélek én is. Hát (bár háttal so-
sem kezdünk mondatot), ahogy lá-
tom, az elmúlt 20 év alatt nem sok
minden változott. Azaz egyvalami
igen. A melóssal most már nem tö-
rõdik senki. A Kádár óta. Ideírok
az Önnek szóló válaszom végére
én is egy találó, nagyon is elfogult
embertõl származó idézetet, amely
tartalomnak, remélem, lesz még
aktualitása: „(...) nem elég, ha a
gyár élén munkásigazgató van, ha-
nem szükség van arra, hogy az ál-
lamapparátus, a hadsereg, a rend-
õrség, a diplomácia, a bíróság, a
minisztériumok, a városi önkor-
mányzatok kulcspozícióiba min-
denüvé a munkások, parasztok, a
haladó értelmiség fiai kerüljenek.”
Rákosi Mátyás: Építjük a nép or-
szágát. Szikra, Budapest 1949.
144. o.

Papp Attila
*** 

Felhívás az Olvasókhoz! A
szakma szabályai úgy diktálják,
hogy egy válaszlevél hossza nem
haladhatja meg a kiváltó írás terje-
delmét. Kérjük, ezt szem elõtt tar-
tani!

Egyik korábbi lapszámban vala-
ki reményét fejezte ki, hogy az
'56-os téma talán karácsonyig le-
cseng. Legyen igaza! Majd márci-
usban újra kezdjük! 

A tréfát (?) félretéve, mindennek
megvan a maga helye. Most, ezek-
ben a napokban, vallásos felfogású
és pogány egyként várakozik.
Egyik a karácsonyi ünnepkör bû-
völetében él, a másik egyszerûen
csak várja a Jézuskát.

Mindez tisztelendõ dolog, de
nekem – Uram bocsá'! – azért van
némi képzettársításom. A várako-
zásról szólnék. Úgy általánosság-
ban. Meg némi karácsonyi aktuali-
tással is!

A rokkantak világnapján, ami-
kor rovom e sorokat, mint olyan,
várakozom. Mást nem nagyon tu-
dok tenni. A társadalom is várako-
zó állásponton van és mintha nem
tudná eldönteni, hogy mit kell ten-
nie. Tudom, sok a gond, sok az áll-
ság. Nekem mégis úgy tûnik, mint-
ha az emberek nagyon behunynák
a szemüket. Vagy zavarban van-
nak. Rokkant. Mit is kell tenni, ho-
gyan kell közelíteni hozzá? Ho-
gyan tudnék én segíteni? És miért
éppen én!

Inkább fizetem a büntetést, és ki
van pipálva a dolog. Az a sok rok-
kant pedig, aki belül s emberként
is éppen olyan, mint mások, csak
várakozik. Nagy számokról van
ám szó! Minden tízbõl kilenc mun-
kanélküli!

Nekik milyen lesz a karácso-
nyuk? (tudom, most mindenkinek
nagyon nehéz, és mégis! – ezek az
emberek akaratukon kívül kerül-
nek ebbe a helyzetbe, mint sokan
mások, és alig tudnak rajta mozdí-
tani, pedig nagyon szeretnék, ha
mozdulna valami!).

Itt van a nyakunkon a tél, s én
várakozással tekintek elõre. Lehet
még cifrább is a hóhelyzet. Tu-
dom, elcsépelt téma. Csak arra len-
nék kíváncsi, hogy egy megyei jo-
gú város tud-e javítani a helyzeten.
Mert ha több hó lesz, „a helyzet fo-
kozódik”. A járdák havasak. Ez
nem teljesen magánügy. Idõsek,
mozgáskorlátozottak félve bo-
tolognak rajta. Van aztán még út-
test is. Hol latyakos, hol hóbordás!
Igen, az. Nem a szorosan vett bel-
városban, de belterületen! Ha le
van takarítva, még az sem egy
életbiztosítás! 

Mindez szemlélet kérdése is. 
Gyalogosként próbálok tájéko-

zódni, mielõtt a járdáról a viszony-
lagos biztonságból lelépek az út-
testre, a teljes bizonytalanságba.
Gépkocsiból kitekintve sokkal bo-
nyolultabb a probléma. A legtöbb
gyalogos bízva a törvényben, tu-
domást sem vesz rólam. Mit sem
hallott reflexekrõl, fékútról, s
egyéb csacskaságokról. Megállás,
körültekintés nélkül lelépni a gya-
logátkelõ helyre, ez ma a módi.
Nagyon bátor emberek. A széllel
bélelt ifjúság ezt sokkal bátrabban
és öntudatosabban teszi. Az MP3
lejátszó a fülben, csuklya a fejen,
se hall, se lát, ész nélkül átszalad
az úton. Ha visszanevet rám, még
az is jobban esik. Ilyenkor tudom,
hogy csak viccelõdik velem. Nem
mondom, jó kis vicc! 

Engem már büntettek – abban az
idejét múlt rendszerben – gyalogos
elleni szabálytalanságért. Nem
volt nagy dolog. Ugyan vétlennek
éreztem magam, de az összeg –
részben állapotomat méltánylandó
– csekélyke volt. Mégsem esett
jól! De ami elõttünk van! Arra
rossz rágondolni is. Az objektív fe-
lelõsség és az új tarifa próbálja pó-
tolni az odafigyelést és az ember-
séget. Én csak attól félek, hogy na-
gyon sok ártatlan ember meg fog
halni, mire a kényszer ki fogja ta-
posni a szabályok megtartását és
az egymás iránti tiszteletet.

Ma még letolnak az útról, ha
harminccal közlekedem. Otromba
tülökkel hörögnek rám (vajon ez a
fajta hangjelzõ berendezés enge-
délyezett-e?).  Ezekrõl a dolgokról
(mûszaki felszereltség s állapot),
érdemes lesz külön is megemlé-
kezni. Addig csak várakozom a
szemléletváltásra! Bárki elveszté-
se fájdalmas dolog, bármelyik ol-
dalon áll is. Ehhez képest az ob-
jektív felelõsség, meg az új tarifa
nem tûnnek jelentõs dolgoknak.
Pedig nagyon fontos dolgok, ha
már magától nem megy! 

Aztán, súlyosbító körülménynek
itt van még a közvilágítás problé-
mája is. Hiába tudja az eszem,
hogy általában szabványos (?), ha
úgy tûnik, nem mindig elegendõ.
Esõben, hóban, fagyban végképp
nem. A gyalogátkelõ helyek ki-
emelt megvilágítása csak itt-ott
van megoldva. De milyen cifrán!
Errõl már írt más ezeken a hasábo-
kon. 

Valójában nem is értem, hogy
miért van ez így. Azt olvastam va-
lahol, hogy a közvilágítás nem
olyan vészes költség egy város
költségvetésében (mivel a nagy ré-
sze éjszakai tarifával megy). Hogy

kéne jónéhány kiegészítõ lámpa?
Bizony kéne! Sokkal olcsóbb,
mint az emberélet. A baleseti sta-
tisztika meg csak romlik. A veze-
tõk mennek a sittre (felfüggeszt-
ve), a gyalogosok meg a traumato-
lógiára (ez a jobbik eset!).

Vajon megoldható-e az ötletem,
van-e rá pénz? Szerintem fõleg
döntés kérdése. A döntéshozóknak
bizony nagy a felelõssége. Én nem
tudok mást tenni, mint várakozni.
A döntés nem nálam van.  Tudom,
elég sötét képet festettem. A kap-
csoló- (nyomó-) gomb azonban
nem nálam van!

Addig is közlekedjenek kérem
több figyelemmel! A felelõsség nem
hárítható át. A lelkiismeretet nem
pótolja ki semmiféle írott szabály. 

Mit is kívánhatnék végül? Fi-
gyeljenek kérem azokra is, akik
több törõdést érdemelnének! Vára-
kozást jó szívvel a jóra, nyugodt,
szirénázásmentes ünneplést!

Ez lenne az igazi Karácsony!
Halasi P.

A mostani önkormányzat a koráb-
bi hat önkormányzati bizottság he-
lyett az új választási törvény értelmé-
ben – 26 fõrõl 18 fõre olvadt közgyû-
lésben – öt szakbizottságot választott.
– mondta sajtótájékoztatóján Marton
István képviselõ. – Ezek: a Pénzü-
gyi Bizottság (7 fõ), Ügyrendi, Jo-
gi és Közrendi Bizottság (7 fõ),
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság (9 fõ), Szociális és
Egészségügyi Bizottság ( 9 fõ),
Városfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság (9 fõ). Az öt bizottság-
ban összesen 41 hely van, melybõl
– mivel a beltagok számának meg
kell haladnia a kültagok számát –
23 fõ a közgyûlési tagok és 18 fõ a
külsõ „szakértõk" száma. A külsõ
bizottsági tagok, vagyis a szakér-
tõk FIDESZ általi kiválasztása
szakmailag ismét hagyott némi kí-
vánni valót maga után. Mivel pol-
gármester és alpolgármester nem
lehet bizottsági tag is, ezért 7 fõ-
nek dupláznia kell, vagy még ke-
vesebb bizottsággal, ill. kisebb lét-
számúakkal kellene irányítani a
várost.

A bizottsági helyek elosztásának
két alapváltozata van:

Vagy az elért közgyûlési helyek,
vagy a leadott szavazatok arányá-
ban történhet meg – normális eset-
ben – mint ahogy az elmúlt 20 év-
ben ez meg is történt. 

(folytatás a 8. oldalon)

AAddvveenntt

CCsseerreessnnyyééss 
ééss aa ddeemmookkrráácciiaa
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(folytatás a 7. oldalról)
A törvényi változások következ-

tében most inkább az utóbbi lett
volna indokolt - mivel jobban dif-
ferenciál az elõbbinél. Az önkor-
mányzati választáson indult 7 szer-
vezetbõl 5 képviselõi jutottak a
testületbe (11 fõ FIDESZ-KDNP, 2
fõ Kanizsáért Közéleti Egyesület,
2 fõ MSZP-MSZDP, 1-1 fõ a Job-
biktól és a CÖNE-tõl, valamint 1
fõ független egyéni induló).

A gyõztes FIDESZ-KDNP mö-
gött a választás második helye-
zettje minden megközelítésben a
Kanizsáért Közéleti Egyesület
lett, hiszen polgármester jelöltje
is második, és a jelöltjeikre le-
adott szavazatok száma is 2365
volt az MSZP-MSZDP 2038 sza-
vazatával szemben, – ami több
mint 16 %-nyi különbség. Ezen
vitathatatlan tények ellenére a
gyõztesek – akik abszolút többsé-
gük révén bármit megszavazhat-
nak – elképesztõen méltánytalan,
mondjuk ki nyíltan diktatórikus
ajánlatot tettek. A harmadik he-
lyezett pártszövetségnek egy bi-
zottsági elnöki, kettõ-kettõ bel és
kültagi helyet biztosítottak, míg a
második helyezett Kanizsáért
Közéleti Egyesületnek csak kettõ
bel és egy külsõs helyet, holott a
hasznosult szavazatok alapján mi-
nimum hat hely – közte legalább
egy elnöki járna. A gyõztes
FIDESZ-KDNP a rájuk leadott
5475 szavazat alapján járónak
legalább a kétszeresét szavazta
meg önmagának. Számomra – bár
velem, mint az egyesület elnöké-
vel senki nem egyeztetett – egy
oktatási, majd késõbb egy szociá-
lis bizottsági helyet írtak be a lis-
tára, amit, mivel egyik sem szak-
területem, nem fogadhattam el.
Sérelmesnek találom az eljárást,
azért is, mert a – 20 éves gyakor-
latot felrúgva – a pénzügyi bizott-
ság vezetését nem kapta meg az
ellenzék. Jómagam több ciklus-
ban vezettem a pénzügyi bizottsá-
got, illetve volt polgármesterként
van „némi rálátásom”, végzettsé-
gem és gyakorlatom e munkához,
mégsem merte Cseresnyés úr ne-
kem felajánlani. Vajon miért? Így
állt elõ az a helyzet, hogy húsz év
után elõször van olyan képviselõ,
aki nem bizottsági tag, miközben
a tizenhatból nyolcan dupláznak.
Az tán említést sem érdemel,
hogy az igazgatósági és felügyelõ
bizottsági helyek szétosztásánál
egyesületünk ajánlatot sem ka-
pott.

Marton István

Gábris Jácint jobbikos képvi-
selõ a következõ közgyûlésen
önálló képviselõi indítványként
kívánja tárgyaltatni javaslatát.
Elmondása szerint a jövõ évi
központi költségvetés egy forint-
tal sem kíván több pénzt adni az
önkormányzatoknak, mint az
egy évvel ezelõtti Bajnai-féle
koncepció. A már önmagában is
megdöbbentõ tény mellett ez a
támogatás valójában reálértéken
csökkentést jelent, hiszen inflá-
ció van. Az általam beterjesztés-
re kerülõ, jelen levélhez is csa-
tolt dokumentum (elõterjesztési
jog) az önkormányzatok felter-
jesztési jogának gyakorlásáról
szól. Ez a „petíciós” jog alapjog,
amely minden olyan közügy ese-
tén, amely mûködését meghatá-
rozza, befolyásolja, lehetõséget
ad arra, hogy az önkormányzat
az érintett állami szerv vezetõjé-
hez forduljon. Ezt kívánom tenni
én is. Most, hogy Nagykanizsa
költségvetési koncepcióját tár-
gyaljuk majd, felmerülhet, hogy
az állami – 2011-es – költségve-
tés milyen hatással lesz ránk.
Egy bizonyosnak tûnik: Nagyon
kedvezõtlenül fogja önkormány-
zatunkat érinteni a büdzsé, így
itt az idõ, hogy a nemzetgazda-
sági miniszterhez forduljunk a
költségvetési törvényjavaslat
módosíttatása ügyében. (A petí-
ció szövege megtalálható a
h t t p : / / w w w . k a n i z s a u j -
sag.hu/index.php?m=200&ckid
=5688 linken.)

PPeettíícciióózznnaa GGáábbrriiss

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul:
2010.12.13. 16 óra 

C+D+E
2010.12.14. 16 óra 

gépkezelõ (targonca, 
emelõgép, földmunkagép)

2010.12.21. 16 óra: 
téliszünetes gyorsított
személyautó, motor, 

segédmotor kategóriákban

Részletfizetés
Diák kedvezmény

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés

NNee vváássáárroolljj –– kkaarrááccssoonnyy eellõõtttt??
„Nagy karácsonyi árzuha-

nás”, „lepje meg szeretteit”, „a
legjobbat érdemli”, „egyet fizet
kettõt kap”- csak pár mondat a
nagy karácsonyi vásárlási láz-
ban egymást túllicitáló reklám-
szövegekbõl. Vajon a csábító
ajánlatok fényében lehet-e bár-
miféle érvényesülési esélye a
„Ne Vásárolj Semmit Nap-
nak”?

Persze összetettebb a kép an-
nál, minthogy pusztán egy napig
tartó tudatos koplalásról, vagy
nélkülözést hirdetõ kezdeménye-
zésrõl beszéljünk. A „Ne Vásá-
rolj Semmit Nap” – amelyet min-
den év novemberének utolsó pén-
tekén tartanak szerte a világban –
arra hívja fel a figyelmet, hogy
egyre inkább elhatalmasodik tár-
sadalmunkban a túlfogyasztás és
a meggondolatlan költekezés. –
Sokan fõleg az ünnepnapok elõtt
rohamozzák meg pánikszerûen a
nagyobb bevásárlóközpontokat,
és olyan árucikkeket is megvásá-
rolnak, amelyekre valójában
nincs szükségük. Ez a zöld nap
valójában nem nélkülözésre szó-
lít fel, hanem arra buzdít, hogy
álljunk meg egy pillanatra és
gondolkodjunk el. Olyan ez,
mintha megállnánk gyorsan ha-
ladó autónkkal az úton és kitekin-
tenénk az ablakon, hogy megcso-
dáljuk a tájat. Utána ugyan foly-
tatjuk a száguldozást, mégis egy
szép látvánnyal lettünk gazda-
gabbak. – fogalmazott Benedek
Miklós, a Kaán Károly Környe-
zetvédelmi Egyesület elnöke, bi-
ológia-földrajz szakos tanár,
majd a kezdeményezés lényegét
emelte ki. – Apró praktikákkal te-
hetjük átgondoltabbá minden-
napjainkat, például listával in-
duljunk el bevásárolni, alaposan
olvassuk el az egyes termékek
címkéit, vegyük szemügyre az
összetevõket vagy a csomagoló-
anyag minõségét és ne induljunk
el bevásárlószatyor nélkül. Hoz-
zátette, nem kell fanatikus akti-
vistának lenni ahhoz, hogy kicsit
odafigyeljünk a környezetünkre,

ajánlatos megtalálni az arany kö-
zéputat. – Általában a gyerekekre
tudunk nagyobb hatást gyakorol-
ni. Az iskolában elõfordult példá-
ul, hogy a gyerek szólt rá a szülõ-
re, ha nem a megfelelõ helyre tet-
te a szelektíven gyûjtött szemetet.
A felnõttek nehezebben veszik át
a zöld szemléletet, ami nem is
csoda, hiszen a vásárlásra buzdí-
tó reklámok után szinte hatásta-
lan és ellentmondásos elõállni
egy „Ne Vásárolj Semmit Nap-
pal”. Egy évben azonban több
zöld nap is van, és a sok kicsi
sokra megy – elv alapján érhe-
tünk el változásokat a gondolko-
dás megváltoztatásában. 

Horváth Nóra, az egyik városi
cipõüzlet boltvezetõ-helyettese
ugyan fontosnak tartja a tudatos
vásárlást, viszont nem hisz abban,
hogy egy vásárlásmentes nap
megváltja a világot. – Általában
textilszatyrot viszek magammal,
ha bevásárolni megyek, és törek-
szem arra, hogy minõségi, ma-
gyar élelmiszert vásároljak. Hiá-
ba nagyon olcsóak a hipermarke-
tekben kapható termékek egy ré-
sze, mert tele vannak adalékanya-
gokkal, az E-betûktõl szinte már
nem is lehet látni a többi összete-
võt. Fontosnak tartom, hogy az
ésszerûség keretein belül történ-
jen a vásárlás, így nem fogom
megvenni a méregdrága bio-ter-
mékeket sem. Ha nagyon muszáj
lenne, akkor természetesen kibír-
nék egy napot vásárlás nélkül, de
nem foglalkozom ezzel a témával,
ugyanis nem hiszek benne, hogy
meg lehet fogni egy ilyen kezde-
ményezéssel az embereket. Sokan
nem is tudnak errõl a napról, vagy
egy fárasztó munkanap után nincs
idõ és energia ilyesmivel foglal-
kozni. Olyan ez, mint az Autómen-
tes Nap, aki dolgozik, és kocsival
jár, az nem fog több idõ alatt na-
gyobb utat megtenni, csak hogy ne
használja egy napig a jármûvet.
Ezek a dolgok mind szükségletek,
amelyekrõl nehéz lemondanunk a
munka és a napi hajtás miatt. 

Z.A.

TTiisszztteelltt UUttaazzóókköözzöönnsséégg!!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a két év végi ünnep közötti

idõszakban, 2010. december 27-31. között a helyközi autóbusz-
közlekedésben országosan egységesen a tanszünetes munkanapnak
megfelelõ közlekedési rend szerint mennek az autóbuszok.
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A szakszervezeti mozgalom cél-
jainak megvalósítása érdekében
kifejtett példamutató érdekvédel-
mi munkájának elismeréseként a
Magyar Szakszervezetek Orszá-
gos Szövetsége az Újvári Károly
emlékére alapított „TETT Érdek-
védelemért” díjat adományozott
Szalai Gézának, a MOL Bányász
Szakszervezet Nagykanizsai
Alapszervezete ügyvezetõ elnöké-
nek, a Rotary Alapszervezet elnö-
kének. A díjat elsõ alkalommal
adták át hat személynek Zala-
egerszegen, a MSZOSZ Nyugat-
dunántúli Regionális Képviselete
tanácsülésén, Újvári Károly özve-
gye jelenlétében. 

– Mit kell tudnunk az Újvári
Károly emlékére alapított díj-
ról? – kérdeztük elsõként Szalai
Gézától.

– Újvári Károly haláláig ellátta az
MSZOSZ, a Vasas Szakszervezeti
Szövetség és az ÉFÉDOSZSZ Zala
megyei képviseletét, de meghatáro-
zó szerepkört töltött be a Regionális
Munkaügyi Tanács elnökeként is.
Aktívan dolgozott az Osztrák – Ma-
gyar, a Szlovén – Horvát – Magyar
Interregionális Szakszervezeti Taná-
csok munkájában is. Mindig közös-
ségben gondolkodott, mégis az
egyes ember ügyéért, érdekeiért
harcolt. Tevékenységét a másokat is
cselekvésre ösztönzõ hit, felkészült-
ség és elkötelezettség jellemezte.
Ezért a Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Képviselet 2009. decemberben
tartott Tanácsülésén egyhangúan
úgy határozott, hogy egész életen át
tartó munkájának elismeréseként
megalapítja Újvári Károly emlékére
a „TETT – Érdekvédelemért” Díjat.
A Tisztaság, Erkölcs, Tudás, Tehet-
ség szavak kezdõbetûit tartalmazó
díj a kimagasló érdekvédelmi, ér-
dekképviseleti tevékenység elisme-
résére szolgál, és a Nyugat-dunántú-
li Regionális Képviselethez tartozó
alapszervezetek bármelyikének ja-
vaslatára adományozható. 

– Ön személyesen is ismerte, s
mintegy két évtizeden át Újvári
Károly „harcos- és küzdõtársa”
volt. Milyen érzésekkel vette át ép-
pen Ön a tiszteletére alapított díjat?

– Két dolog miatt is nagyon nagy
örömmel vettem át ezt a küllemre is
nagyon szép elismerést. Egyrészt
azért, mert a kitüntetésben benne ér-
zem azon szakszervezetes kollégáim
elismerését, akikkel már hosszabb

ideje együtt dolgozom a munkavál-
laló érdekek érvényesüléséért, s an-
nál nagyobb elismerés nincs, mint a
közvetlen munkatársak elismerése.
Másrészt, mert Újvári Karcsival
több, mint két évtizeden át együtt
küzdöttünk a mozgalmi munka leg-
különbözõbb területein. Együtt vol-
tunk a sikerekben, s a kudarcokban
is. A sok közös munka a mi viszo-
nyunkat igazi barátsággá alakította.
Ezért ezt a kitüntetést, díjat nagyon
büszkén fogom megmutatni a csalá-
domhoz érkezõknek a nappali szo-
bánk vitrinjének legfõbb helyén.

– Hogyan kezdõdött a kapcso-
lata a szakszervezeti mozgalom-
mal? Milyen fontosabb megbíza-
tásai voltak az érdekvédelem te-
rületén?

– Már fiatal koromban is nyüzs-
gõ emberke lévén sokat foglalkoz-
tam az emberekkel, csoportjaikkal.
Viszonylag hamar a dunántúli olaj-
ipar ifjúsági vezetõje lettem. Majd
a „tervszerû beiskolázást” követõ-
en tudatosan készültem a szakszer-
vezeti munkára a fõiskolai tanul-
mányaim során. A Kõolaj- és Föld-
gázbányászati Vállalat 1984-ben a
megye legnagyobb vállalata volt,
amikor a cég munkavállalói meg-
választottak szakszervezeti vezetõ-
jüknek, s ettõl kezdve a mai napig
függetlenített választott tisztségvi-
selõként dolgozom. Közben meg-
értük a rendszerváltást. Változott a
gazdasági szervezet és a mozga-
lomnak is igazodnia kellett a válto-
zásokhoz. Szétszakadt a nagyvál-
lalati struktúra, az anyacég is átala-
kult, létszáma drasztikusan csök-
kent, apró privatizált cégek jöttek
létre az olajiparban. Így aztán vál-
toztak a funkciók is, amelyeket be-
töltöttem. Alapszervezeti vezetõ-
ként bekerültem különbözõ, maga-
sabb szintû vezetõ testületekbe.
Voltam OKGT Trösztbizottság tag,
Bányász Szakszervezeti Elnökségi
tag, MOL Bányász Szakszervezet
Elnökségi tag, egy cikluson át en-
nek a szervezetnek alelnöke is.
Voltam Üzemi Tanács elnök, Köz-
ponti ÜT tag a MOL Rt-ben. Részt
veszek jelenleg is az MSZOSZ te-
rületi szerveinek munkájában.

– Visszatekintve hosszú szak-
szervezeti pályafutására, melyek
voltak azok az eredmények,
amelyekre ma is büszke és amire
nem?

– Nem véletlen az, hogy az
egész olajiparon belül a mi mûkö-

dési területünkön, a Nyugat-Du-
nántúlon a legnagyobb a szerve-
zettsége a szakszervezetnek. Ezért
folyamatosan, keményen dolgozni
kellett. Mi a privatizációt követõen
sem hagytuk cserben – mint,
ahogy sokan tették – azokat a kol-
légáinkat, akik kiszervezve kis tár-
saságokban folytatták pályafutásu-
kat. Õk továbbra is a mi tagjaink, s
az õ érdekeinek képviselete, védel-
me fontos feladatunk maradt. Erre
mindenképpen büszke vagyok.
Büszke vagyok arra is, hogy a
MOL Nyrt általunk kötött kollek-
tív szerzõdése olyan ellátási szín-
vonalat biztosít a munkavállalók-
nak, amely országosan is kiemel-
kedõ. Mi értük el az országban elõ-
ször 1986 –ban, hogy elbocsájtás
esetén a munkavállalók kétévi fi-
zetésüknek megfelelõ végkielégí-
tésben részesüljenek. Ez aztán ki-
terjedt az egész olajiparra, amely-
nek a megváltása során több millió
forintot tehettek a munkavállalók
zsebre. A mostani idõszakban a
válság nehéz helyzetbe hozza a cé-
geket, amelynek rendszerint a
munkavállalók isszák meg a levét.
Az elbocsátások megelõzésére
olyan állásidõs megállapodásokat
kötöttünk például a Rotary Zrt-
ben, a Rigservice Zrt.-ben, amely-
lyel eddig sikerült a létszámot tar-
tani. Sajnos manapság egyre több
helyen válik a munkánk legfõbb

elemévé a munkahelyek védelme.
Nem vagyok büszke arra, hogy
Nagykanizsa városában alig van-
nak mûködõ szakszervezetek.
Emiatt a városi munkahelyek nagy
többsége nincs kollektív szerzõ-
déssel lefedve. Ezért az emberek
egyre kiszolgáltatottabbak. Ahol
nincs szakszervezet, ott nem lehet
kollektív szerzõdés sem. Az embe-
rek sajnos nem ismerik fel saját ér-
dekeiket, nem szervezkednek, de
nem sokan keresik a meglévõ
szakszervezeteket sem. 

– Említette, hogy területi mun-
kát is végez. Ez jelentheti a vá-
rosban végzett munkát?

– A konföderációk közül egyedül
az MSZOSZ, amelyhez mi is tarto-
zunk, végez területi munkát a vá-
rosban. Ingyenes jogpontot mûköd-
tetünk, amely a város munkaválla-
lóinak, a munkanélkülieknek nyújt
jogi segítséget. Évtizedek óta szer-
vezzük, koordináljuk a városi majá-
list a munka ünnepén, amelyhez
anyagi támogatást is adunk. Van
egy kistérségi irodánk, ahol tájéko-
zódni lehet a külföldi munkaválla-
lás feltételeirõl. A Városi Szakszer-
vezeti Kerekasztal kezdeményezé-
sünkre jött létre 2007–ben, amely
idõközönként tájékozódik a város
foglalkoztatottsági, munkaügyi
helyzetérõl. Az MSZOSZ kong-
resszusa nemrégiben szorgalmazta
a területi munka fokozását. Szó van
egy városi alapszervezet létrehozá-
sának jogi lehetõségeirõl is.

B.E.

KKaanniizzssaa –– EElliissmmeerrééss2010. december 9. 9

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy december 13-án, hétfõn 10 órától 12 óráig
a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hív-
juk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

FFooggaaddóóóórráátt ttaarrtt aazz IIddõõssüüggyyii TTaannááccss

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 önkormány-
zat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl. További
részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21.
szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklõdni.

EEllaaddáássrraa hhiirrddeetteetttt iinnggaattllaannookk

ÉÉrrddeekkvvééddeellmmii mmuunnkkaa eelliissmmeerréésseekkéénntt
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KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2010. december 9.10

Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2010.
évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2010. december 11. (szombat) munkanap - pén-
teki munkarend ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig. 2010. december 24. (péntek) pihenõnap - az ügyfélfogadás szüne-
tel. Dr. Tuboly Marianna jegyzõ

MMuunnkkaarreenndd-vváállttoozzááss aa hhiivvaattllbbaann aazz üünnnneeppeekk kköörrüüll

Süteményre és kávéra invitál-
ták az érdeklõdõket a Petró Ga-
léria új kiállítás-megnyitója al-
kalmából, a reggeli mellett pedig
grafikákat, különleges ruhákat
és ékszereket lehetett megtekin-
teni.

Sokan voltak kíváncsiak az
extravagáns ruhakölteményekre,
Thomas Sabo és Oliver Weber
ékszerekre, valamint a bohóco-
kat, muzsikáló tündéreket ábrá-
zoló grafikákra. Dr. Kalmár Ka-
talin mutatta be Vadász Kati gra-
fikusmûvészt, aki a divattervezõ
kezével alkotta meg bohókás ru-
hákat viselõ figuráit, szomorú
szemû artistáit, huncut mosolyú
tündéreit. Az eredetileg közgaz-
dász végzettségû mûvész kezdet-
ben divatrajzokat készített –
munkájáért 1998-ban az Év Fiatal

Divattervezõje díjat is elnyerte –
ezekbõl születtek meg késõbb a
fantáziarajzok. Rákhely Zsófi
iparmûvész öltözéktervezést ta-
nít, a tárlaton olyan viseleteket
láthatott tõle a közönség, amelye-
ket kifejezetten erre az alkalomra
készített. Munkáira jellemzõ,
hogy gyakran hulladéknak tûnõ
anyagokból kreálja õket, mégis

teljesen újszerûek. A megnyitó
bõséges reggelivel folytatódott,
és a süteményt majszoló vendé-
geknek igencsak oda kellett fi-
gyelniük az étkezésre, ugyanis
egyikõjük ráharaphatott egy fül-
bevalóra, amelynek természete-
sen a párját is átvehette.

Z.A.

RRuuhháákk,, ggaarrffiikkáákk,, ééss kkiinnccsseett rreejjttõõ
ssüütteemméénnyyeekk
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Itt a gólyák idõszaka, leg-
alábbis ami a város középiskolá-
inak újdonsült tanulóit illeti. Az
újoncok idén sem ússzák meg az
avatást, a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium gólyáinak például beöl-
tözve kellett felvonulniuk az
épületben és különféle feladato-
kat teljesítve nyerhették el az
igazi „mezõs diák” címet.

Bolondballagást idézett a me-
zõs gólyák felvonulása, márpedig
még sok hosszú évet kell végigta-
nulniuk, hogy eljuthassanak odá-
ig. A „megpróbáltatások” már el
is kezdõdtek, a kilencedikes lá-
nyoknak csörgõvel, elõkével és
pom-pomos sapkában kellett fel-
vonulniuk, míg a fiúk nagyma-
ma-szerkóban, otthonkában, ken-

dõvel a fejükön és gumicsizmá-
ban trappoltak végig a felsõbb
évfolyamosok árgus szemei elõtt.
Minden elsõs osztálynak zászlót
kellett készítenie, valamint szö-
vegírói képességüket is meg kel-
lett csillantaniuk saját induló
megírásával a Vuk rajzfilm dalla-
maira. Tervezõi és mérnöki isme-
reteik bizonyítására elõzõleg
minden kilencedikes osztály WC-
papír gurigákból és gyufásdoboz-
okból kreált makettet a Mezõ
épületérõl. 

Pénteken még mûsorral és vetél-
kedõvel is prezentálhatják sokol-
dalúságukat a gólyák, majd este a
Mezõ kollégiumának ebédlõjében
gólyabálon tombolhatják ki a hét
fáradalmait.

A Mezõ Gimnázium mellett ter-
mészetesen a többi középiskolá-
ban is fölavatódtak az intézmény
elsõéves tanulói.

Z.A.

EEllkkeezzddõõddöötttt aa ggóóllyyaasszzeezzoonn
Fo

tó
: Z

ie
gl

er
A

ni
ta

Akvarellek, pasztellképek és
üvegmunkák sorakoznak a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium galéri-
ájában, amelyek mind Végh Bor-
bála Karolina budapesti képzõ-
mûvész keze munkáját dicsérik. 

Nem véletlenül kapta a Létig érõ
fa címet a tárlat, hiszen többnyire kü-
lönbözõ helyzetekben megjelenõ fá-
kat ábrázolnak az alkotások. Egyik-
másik görcsösen görnyed a föld alá,
vagy baljóslóan hajladozik a viharos
éjszakában, de vannak, amelyek ke-
csesen, szilárdan állnak a helyükön.
Az üvegvázák színárnyalataikat és
formájukat tekintve is jól illeszked-
nek a képekhez, és a fiatal alkotó szí-
nes képzeletvilágát tükrözik.

– A Létig érõ fa cím sok mindent
elárul, a képeken is látható fa-motí-
vum szinte az összes világvallásban
megtalálható, de gyakori szereplõje
a népmeséknek is. A festményeken
van, amelyik az égig felnyúlik, és
van, amelyik a tetején áll. A különfé-
le fák mind azt üzenik, hogy a jólét, a
hatalomimádat és a haszonelvûség
világában a mûvészet gyógyír, táplá-
lék a lélek számára. Egyidõs tevé-
kenység az emberiséggel, így mond-
hatjuk azt is, hogy szükséglet. Kiszí-
nezhetjük vele az unalmas hétközna-
pokat, erõt meríthetünk a következõ
naphoz. Végh Borbála Karolina mû-
vei segítenek emlékezni a vágyaink-
ra, álmainkra. – mondta el nyitó
gondolatokként dr. Végh János. 

A Zsolnay-dicsérettel is büszkél-
kedhetõ mûvész a budapesti Képzõ-
és Iparmûvészeti Szakközépiskolá-
ban végzett, és a mostani kiállításon
két-három év munkájából láthatunk
válogatást. A városban élõ rokonai
szervezték meg a tárlatot. – Fás ké-
peimet gyûjtöttem össze a kiállításra.
A fõvárosban élek, de a Börzsönyben
születtem, ahova gyakran visszavá-
gyom, és a fa-motívum gyakori hasz-
nálata is erre vezethetõ vissza. Sze-
rintem a növények fontos szerepet
játszanak életünkben, egy unalmas
épületet is élõvé tudnak varázsolni.
Mivel üvegmûves szakon végeztem,
ezért az üvegek formázásának szere-
tete magától értetõdõ. – foglalta ösz-
sze Végh Borbála Karolina.

Z.A.

LLeellkkeett 
ggyyóóggyyííttóó
ffeessttmméénnyyeekk 
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KKaanniizzssaa –– HHeeggyyeenn-vvööllggyyöönn2010. december 9. 11

Mikulás túra  Dél-Zala legma-
gasabb pontjára. Táv: 9 km

Csodálatosan szikrázó napsütés-
ben gyülekeztek a mindenre elszánt
Mikulás-tanoncok  Bocska települé-

sen. Az elõzõ napi havazás  miatt ke-
vesebben várták a Mikulást a kálvá-
ria alatti játszótéren, mint ahogy azt
az elõzetes jelentkezések mutatták. A
Mikulás némi késéssel érkezett a ta-
lálkozóra, mivel rénszarvasait és
szánkóját a Magyarszerdahelyi Régi
Csárda és Panzió parkolójában hagy-
ta, ahol a kedves  vendéglõsök némi
bársonyos pálinkával traktálták.  A
bocskai találkozó után a Mikulás egy
csekély ajándékkal kedveskedett a
résztvevõknek, akik egy két karácso-
nyi és Mikulás vers foszlánnyal kö-
szönték meg a szaloncukrokat.

Gyönyörû kék ég alatt indultunk
el. Felkapaszkodtunk a település
templomához. Sajnos, a párás
messzeség miatt nem sokat láttunk az
amúgy megkapó panorámából. A
templomtól nyugat felé kanyarod-
tunk, áthaladtunk a vidáman csobogó
Kürtös-patak hídján és megkezdtük a
kapaszkodást Dél-Zala legmagasabb
pontjára, a 338 méter magas Vár-
dombra.  A deszicsi településrész el-
hagyása után elfogyott a lábunk alól a
hókotrók által járhatóvá tett út. Kint
találtuk magunkat az érintetlen ter-
mészetben. Ahogy egyre feljebb ér-
tünk, úgy nõtt a friss hóréteg vastag-
sága. Egy helyen leástunk az út bur-
kolatáig és ott 35 cm volt a hó vastag-
sága. Libasorban haladtunk, elõl a
Mikulás törte az utat a többiek pró-
báltak a lábnyomában haladni. Gyak-
ran megálltunk, hogy kifújjuk ma-
gunkat, miközben szomjasan szívtuk
magunkba a mesebeli havas erdõ ké-

pét. Egy útkanyarban õzikét riasztot-
tunk el az útról, miközben az utat
övezõ bokrokon és fákon cinkék za-
jongtak.

10 óra után értük el a Várdomb
tetõt, ahol a 70-es, 80-as években

lokátor állomás üzemelt. Ma már
csak a mérõ autók beton silói lát-
hatók a területen, valamint a domb
tetejére épített lokátor állás  mes-
terséges  halma. Katonai térképe-
ken a Várdomb tetõ magassága
343 méter, ami mutatja. hogy a lo-
kátor állás  magassága 5 méter.
Sajnos a legmagasabb pontról
sincs kilátás a környékre, mivel a
környezõ erdõk takarják a kilátást.
Jó lehetõség lenne ide egy magas
kilátót építeni, ami megfelelõ tu-
risztikai vonzereje lehetne a kör-
nyéknek. Az uzsonna elfogyasztá-
sa után megkezdtük az ereszkedést
a Várdombról a sárga kereszt turis-
ta jelzés irányába. Rövid baktatás
után már lent is voltunk a jelzésen.
Ha jobbra fordulnánk, akkor né-
hány km megtétele után az oltárci
vadászházhoz érhetnénk, de mi

balra fordultunk  a csodálatos téli
erdõben és megindultunk a Szer-
dahelyi szõlõhegy irányába. Saj-
nos nehezen haladtunk, mivel a fa-
kitermelés miatt teljesen tönkre-
mentek az utak. A vastag hótakaró
alatt néha bokáig süllyedtünk a
sárba. A mély keréknyomokat fo-
lyamatosan kerülgetni kellett, de
ennek ellenére hamarosan a Bor-
sos tanya kerítéssel védett körtésé-
hez értünk. Gyönyörû öreg szelíd-
gesztenye fák között haladtunk a

még mindig szûz hóban. Egy ki-
sebb kaptató után megpillantottuk
az alattunk húzódó Principális-
csatorna völgyét. A párás levegõ-

ben a völgy túlsó oldalán felsejlett
az Újudvari TV torony 200 méter
magas sziluettje. A Szerdahelyi he-
gyi kápolnánál  fényképezkedtünk
egyet, és a mély horhosban vezetõ
úton leereszkedtünk a 74-es út
mellet álló Régi csárdához. A csár-
da valóban régi, mivel a csárda
épülete az 1830-as években épült.
Érdekessége, hogy a Belga Király-
ság építtette a Nagykanizsára ve-
zetõ posta úton. A postakocsik itt
tudtak lovakat váltani. A csárda

épületének az alsó szintje az erede-
ti állapotban lett helyre állítva, míg
a tetõtérben és az északi új épület-
ben egy 30 férõhelyes panzió üze-
mel. A hangulatosan berendezett
étteremben még magunkhoz szólí-
tottunk egy kis bársonyos pálinkát
és néhány kávét. Miután cipõink-
rõl és ruhánkról leolvasztottuk a
havat a duruzsoló kandalló elõtt
búcsút vettünk egymástól és ven-
déglátóinktól.

Bátran kijelenthetjük, hogy az
idei túraszezon legszebb kirándu-
lásán vagyunk túl.  A mesés havas
erdõ, a szikrázóan fehér táj,  a
gyönyörû kék ég, valamint a friss
hóban történt gyaloglás miatt fel-
lépõ izomláz miatt még sokáig
emlékezni fogunk erre a szép nap-
ra.

SSzzíívvüünnkk ccssüüccsskkee ZZaallaa
HHoonniissmmeerreettii kkiirráánndduullááss ssoorroozzaatt
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Valamennyi jármûvezetõ szá-
mára fontos feladat a téli közúti
közlekedésre való felkészülés.

A téli idõszakban megváltoznak
az idõjárási, látási és útviszonyok,
melyek miatt fokozott baleseti ve-
szélyhelyzetekkel kell szembenéz-
ni minden közlekedõnek.

Elengedhetetlen az akkumulá-
tor, a gumiabroncsok, a világítás
és a fékrendszer ellenõrzése. A téli
közlekedés kapcsán ezek mellett a
gépkocsival történõ közlekedés
fontos kelléke lehet a jól mûködõ
ablaktörlõ, a jégkaparó, a jégoldó
spray, a megfelelõ ablakmosó fo-
lyadék és a páramentesítõ.

Az ablaktörlõ gumikat már a tél
beállta elõtt érdemes kicserélni, hi-
szen az elhasználódott gumi nem
töröl megfelelõen, csíkoz, masza-
tol és ezzel jelentõsen romlik az
üvegfelület átláthatósága.

Az akkumulátor esetében ellen-
õrizni kell a pólusok, vezetékek álla-
potát, és a töltöttségi szintet, ha pedig
huzamosabb ideig nem használják az
autót, érdemes az akkumulátort ki-
szerelni és melegebb helyen tárolni.

A téli idõszakban a látási viszo-
nyok gyakran rosszak, korán söté-
tedik, hosszabb ideig kell használ-
ni a gépjármû világítóberendezé-
seit - ezért is nagyon fontos, hogy
a jogszabályi elõírásoknak megfe-
lelõ világító berendezéseket hasz-
náljunk és azok megfelelõen mû-
ködjenek. A fényszórókat és a töb-
bi lámpát ilyenkor gyakrabban kell
tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb
látási viszonyok miatt nagyobb kö-
vetési távolságot tartva lassabban
kell vezetni, így kisebb a balesetek
bekövetkeztének kockázata, rossz
manõverezés esetén pedig a hibák
könnyebben korrigálhatóak.   

A síkos utakon való fékezés tel-
jes összpontosítást kíván, ráadásul
a fékút télen általában hosszabb,
mint optimális idõjárási viszonyok
közötti fékezésnél. Amennyiben a
kocsiban nincs blokkolásgátló
(ABS), úgy a kerekek gyorsan le-
blokkolnak, a jármû kormányoz-
hatatlanná válhat és könnyen ki-
csúszhat. Ilyenkor lábunkat ve-
gyük le a fékrõl, hozzuk egyenes-
be az autót, és csak akkor fékez-
zünk, amikor az autó már újra a kí-
vánt irányban áll.

A blokkolásgátló rendszer fel-
adata, hogy erõs fékezéskor a fék-
folyadék nyomását úgy ossza el,
hogy a kerekek ne blokkolhassa-
nak le. Síkos úton a rendszer gyak-

rabban bekapcsol, mivel már vi-
szonylag enyhébb fékezéskor is el-
érjük a gumiabroncsok tapadási
határát. Ha síkos úton erõteljes fé-
kezésre kényszerülünk, ne hagyjuk
abba a fékerõ növelését, amikor a
szabályozási folyamat megindul. 

Aki teheti, próbálja ki a téli tan-
pályás vezetési gyakorlást, amely
nagyon sok új ismeretet nyújthat,
és a gépkocsivezetõ éles helyzet-
ben is tudni fogja, mit kell tennie,
ha a jármû megcsúszik, kifarol
vagy kicsúszik az útról.

A csúszós, jeges utakon való
biztonságos közlekedéshez téli gu-
mikra van szükség. Még akkor is
téli abroncsokkal induljunk útnak,
ha éppen nincs hó. A nyári gumi
már +7 fok alatt ridegebbé válik,
fagypont körüli hõmérsékleten
megmerevedik, nagyon kis tapa-
dással rendelkezik, így használata
veszélyes lehet. A téli gumit ezzel
szemben úgy fejlesztették ki, hogy
alacsony hõmérsékleten optimális
a tapadási értéke.  Téli gumival rö-
videbb a fékút is. A nyomás a téli
gumikban 0,2-0,3 barral legyen
magasabb, mint a nyári abroncsok-
ban, mert a túl alacsony nyomás
hátrányosan befolyásolja a profil
öntisztuló képességét. 

Heves hóesés vagy fagyott hóta-
karó esetén jó szolgálatot tehet a
hólánc, melyet érdemes a hajtott
tengelyen lévõ kerékre rakni, így
kormányozható marad az autó. A
hólánc feltételét és levételét érde-
mes még otthon kipróbálni, hogy a
gyakorlatlanság ne okozzon problé-
mát a hidegben. Ez nem jelenti azt,
hogy mindenkinek készenlétben
kell tartani a hóláncot a tél bekö-
szöntével, de azt tudni kell, ameny-
nyiben a „Hólánc használata köte-
lezõ” táblát kihelyezik, az adott
úton – a „Hólánc használata kötele-
zõ vége” tábláig – csak olyan jár-
mûvek közlekedhetnek, amelyek
legalább egy hajtott tengelyén a gu-
miabroncsok hólánccal vannak fel-
szerelve. Amennyiben e korlátozó
jelzõtáblát közúti határátkelõhelyen
helyezték el, csak azok a jármûvek
léphetnek be a Magyar Köztársaság
területére, illetve léphetnek át a ha-
táron, amelyeken készenlétben van
legalább egy hajtott tengely gumi-
abroncsainak felszereléséhez szük-
séges hólánc. Hóláncot csak havas,
jeges úton szabad használni.

Aki hosszabb téli autóútra indul,
a fentieken kívül érdemes figyel-
nie az alábbiakra is:

Huzamosabb utazás esetén
szükség lehet takaróra, téli ruhada-
rabokra, lapátra, az autó hóból va-
ló kiszabadítása érdekében, rugal-
mas vontatókötélre, elegendõ
mennyiségû élelmiszerre és italra
is, valamint fagymentesítõ zárola-
jozóra, melyet tartsanak maguk-
nál, akár a kabátzsebben is.

Szélsõséges idõjárási viszonyok
között nem biztonságos az utazás,
különösen, ha nagyobb távolságra
kell eljutni! 

Elõfordulhatnak olyan helyze-
tek is, amikor nem érdemes koc-
káztatni, és biztonságosabb, ha vo-
nattal indulunk útnak.

Ha feltétlenül szükséges útnak
indulni, mindig kísérõ társsal te-
gye, és csak abban az esetben, ha
meggyõzõdött róla, hogy úti célját
biztonsággal eléri, és a visszauta-
zás feltételei is biztosítottak. 

Legyen felkészülve, hogy gép-
kocsija bármikor elakadhat és eset-
leg csak napok múlva fogják ki-
szabadítani. Öltözetét úgy állítsa
össze, hogy szükség esetén gyalog
is képes legyen folytatni útját. 

Amennyiben hosszabb idõt (né-
hány órát) kénytelen álló gépjár-
mûvében tartózkodni, a motor já-
ratásával fûtheti az utasteret, de ne
felejtsen el legalább tíz-tizenöt
percenként szellõztetni. Az álló
jármû utasterébe ugyanis kipufogó
gázok szivároghatnak, amelyek
súlyos rosszullétet, esetleg halálos
balesetet okozhatnak. 

Alkoholt soha ne fogyasszon a
hideg elleni védekezés céljából!
Kezdeti élénkítõ hatása után csök-
kenti a fizikai teljesítõképességet,
fáradságot, bágyadtságot okoz, il-
letve csökkenti a helyzetfelismerõ-
és ítélõképességet, amely ilyen
helyzetben életveszélyes lehet.

Hosszabb utak elõtt érdemes tá-
jékozódni az Útinformnál az út - és
idõjárási viszonyokról.

Az országos médiákon kívül ér-
demes figyelemmel kísérni a helyi
sajtó, rádió és televízió híradásait,
beszámolóit, hiszen ezeken ke-
resztül is fontos és hasznos infor-
mációkat szerezhetünk a közleke-
déssel és közlekedésbiztonsággal
kapcsolatban.     

A közúti forgalomban résztve-
võk fokozottan figyeljenek arra,
hogy mindig az idõjárási-, látási-
és útviszonyoknak megfelelõen
vezessék gépjármûveiket, próbál-
janak meg fokozatosan alkalmaz-
kodni a megváltozott látási és útvi-

szonyokhoz, tekintettel az esetle-
ges ködös, esõs, havas idõjárásra.
Ilyenkor a nedves, jeges, havas, il-
letve száraz útszakaszok váltják
egymást, amelyek nemcsak a jár-
mûveket, hanem azok vezetõit is
alaposan próbára teszik. 

Felüljárókon és hidakon fokozot-
tan számolni kell az aszfalt jegese-
désével, így a sebességet ennek
megfelelõen kell megválasztani.

Nagyobb követési távolság tartá-
sával megelõzhetõek az erre az idõ-
szakra leginkább jellemzõ koccaná-
sok. Lassabb, körültekintõbb, elõre-
látóbb vezetéssel meg kell elõzni a
gyalogos baleseteket, még ha azt a
gyalogos figyelmetlensége váltaná
is ki. Vigyázni kell az úttest mellett
haladó gyermekekre, illetve fokozott
figyelemmel kell lenni az iskolák,
buszmegállók környékén figyelmet-
lenül az úttestre lépõ gyerekekre is.

A gyalogosoknak pedig azt kell
tudomásul venni, hogy nem lép-
hetnek le olyan biztonsággal az út-
testre, mint nyáron, hiszen a gép-
jármûvek nehezebben, nagyobb
fékúttal tudnak csak megállni,
ezért a gyalogosoknak is nagyobb
körültekintéssel kell közlekedni.

Sajnos a közelmúltban kettõ olyan
halálos kimenetelû közlekedési bal-
eset is történt, melynek áldozata gya-
logos személy volt. A balesetek be-
következésében szerepe volt a nem
megfelelõ idõjárási, látási és útviszo-
nyoknak is. Az õsz folyamán is el-
hangzott már, hogy a megváltozott
idõjárási, látási és útviszonyok foko-
zott figyelmet követelnek meg a jár-
mûvezetõktõl, de kellõ és fokozott
körültekintést a gyalogosoktól is. 

A jármûvezetõk a síkos, csúszós
utakon úgy válasszák meg jármû-
vük sebességét, hogy adott esetben
meg tudjanak állni egy felbukkanó
akadály, jármû, vagy gyalogos lát-
tán. A gyalogosok pedig igyekez-
zenek felmérni a közeledõ jármû-
vek mozgását. Elsõbbségük csak
akkor van, ha azt meg is adják! Ha
szükséges, mondjanak inkább le az
elsõbbségrõl, hiszen a gyalogosel-
ütések során õk azok, akik komo-
lyan megsérülhetnek.

A balesetek megelõzése érdeké-
ben minden közlekedõtõl türelmes
és körültekintõ magatartást ké-
rünk, vigyázzunk egymásra!

Mindenkinek balesetmentes
közlekedést kíván 

a Nagykanizsai Városi 
Balesetmegelõzési Bizottság! 

MMáárr kkéétt hhaallootttt –– ffiiggyyeellmmeezztteett aa BBaalleesseettmmeeggeellõõzzééssii BBiizzoottttssáágg
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Horoszkóp

Ha elõbbre akar jutni a ranglétrán, az lenne a
legfontosabb, hogy megtalálja a helyét a
munkahelyi közösségben. Megfontoltan, de
udvariasan, közelítsen a munkatársaihoz.
Párkapcsolatában is törekedjen a harmóniára. 

Ha azt szeretné, hogy jó hangulat uralkodjon
otthon már az ünnepek elõtt, lepje meg a ked-
vesét olyan ajándékkal, amire nap, mint nap
szüksége lehet. Például egy csizma, vagy egy
cipõ, nem is akármilyen ajándéknak számít. 

Romantikus napokra számíthat. A bókokat
fogadja udvariasan, mert ha kiszámíthatatla-
nul viselkedik, elriaszthatja legújabb baráta-
it. A felgyülemlett indulataitól lehetõleg re-
laxációs technikákkal szabaduljon meg. 

Jól alakulnak ezekben a napokban a kap-
csolatai. Éppen ezért nyugodtan kelhet,
nyugodtan fekhet. Végezze továbbra is
körültekintõen a munkáját. A lelki
egyensúlyával sem lesz semmi baj.

Eredményesebben alakulhatnak üzleti ügyei,
ha folyamatosan tartja a kapcsolatot ismerõ-
seivel. Használja ki a lehetõségeket még ak-
kor is, ha netán bulizni hívják, és ne feled-
kezzen meg az ígéretei teljesítésérõl sem.

Kedvesével együtt szép napokra számít-
hat. Bármibe vág bele, szerencsésen vég-
zõdik a dolog. Ha sok mindent fejben
kell tartania, célszerû lesz egy szép határ-
idõnaplóval meglepnie magát.

A karácsony közeledtével azon kapja
magát, hogy vonzódik a misztikumhoz.
Ha netán elhibáz valamit, ne másokat
okoljon, hanem lassúbb tempóban vé-
gezze a dolgát.

Ne hátráljon meg a feladatok elõl, de a
konfliktusokat lehetõleg kerülje el az ün-
nepek elõtt. A csillagok állása kedvez
önnek, csak döntse el, hogy mit akar a
partnerkapcsolatától.

Felpezsdülhet az élete, ha kihasználja a
lehetõségeit. A stílusára azonban figyel-
jen oda, mert félreértheti a partnere, és ez
nem lesz jó senkinek sem. A csillagok
most pozitív tettekre ösztönzik. 

Az ünnepek elõtti sürgés-forgásban ne feled-
kezzen meg arról, ha némi kudarc éri, a neve-
tés sokkal jobb orvosság, mint a gyógyszer.
Ha végez a kellemetlennek tûnõ feladataival,
töltse az idõt békés semmittevéssel.

A teljesítõképességét megirigyelhetnék
még a fiatalabb ismerõsei is. Minden mun-
kát gyorsan elvégez az otthona körül, szép-
érzékének köszönhetõen akár a lakását is
átrendezné még az ünnepek elõtt. 

Nézeteltéréseit minél elõbb rendezze le a csa-
ládjában. Jobb hajlandóságot mutatni az együtt-
mûködésre, mint haraggal hátat fordítani a má-
siknak. Aközös, jó hangulatban végzett munka
elõbb-utóbb meghozza a gyümölcsét.

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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IINNGGAATTLLAANN
Keresünk olyan vállalkozót, aki

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

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

Régi tárgyakat vásárolok:
herendi, zsolnay porcelánokat,
festményt, vitrintárgyakat. Érd.:
0630/332-8422 (7316K)

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
Uszodában! (A szolgáltatás belé-
põjegy nélkül is igénybe vehe-
tõ.) Szolgáltatások: alakformáló-
, talp-, egyéb masszázs, fényte-
rápia, méregtelenítés, stb. Hívás-
ra házhoz is megyek. Érdeklõdni
és bejelentkezni: a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Borítékolást, vagy egyéb
otthon végezhetõ munkát vállalok.
Számlaképes vagyok. Tel.:
0630/9932-534. (7317K)

Lakossági apróhirdetés 
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft 

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra 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
REFA elemzõ szakirányú megegyezés szerint
géplakatos szakirányú megegyezés szerint
CNC-esztergályos szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 110 000 Ft
varró szakirányú megegyezés szerint
áruterítõ sofõr középfokú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
könyvkötõ szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi termék értékesítõ közép-felsõfokú megegyezés szerint
CO, AWI hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
szerszámkészítõ szakirányú megegyezés szerint
recepciós szakirányú 90 000 - 100.000 Ft

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.

MEGNYITOTTA
kapuit a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ,

mely kedvezõ bérleti díjjal és szolgáltatások széles körével várja a
házba betelepülni szándékozó vállalkozásokat.

Keressen meg minket és tájékozódjon a lehetõségekrõl!

Projekt neve: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
létrehozása 

Projekt kódszáma: NYDOP-1.3.1-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

További információ: Mihovics Zoltán projektmenedzsernél
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Telefon: 93-510-026 vagy 30-575-2943

www.inkubatornk.hu

Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház

Tel.: 0693/314-555 
Nyitva tartás: 11-21 óráig

Megújult étlappal!
23 féle pizza decemberben 10% kedvezménnyel, ingyenes kiszállítással!

Adventi torkos hétvégék
Karácsonyig minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél

5 féle fõételbõl óriás adagot adunk, akár kombinálva is!
Ára: 1600 Ft/fõ, amely tartalmazza a húslevest, a fõételt, 

a napi desszertet, valamint 2 dl forralt bort vagy teát. 
(10 éves kor alatt 1000 Ft/fõ 12-15 óráig)

Napi menü 650 Ft/adag (2 adagtól ingyenes kiszállítás)

Jótékonysági játékgyûjtés
Használt, jó állapotú játékokat gyûjtünk, hogy azok a

gyermekek is örülhessenek karácsony napján, akik nehéz
körülmények között élnek. 

Az adományokat 2010. december 19-én (vasárnap) 10
órától szeretnénk átadni a jelentkezõ gyermekeknek az
Erzsébet téren.

Kérjük mindazokat, akik segíteni tudnak, HOZZÁK
EL A FELAJÁNLÁSOKAT DECEMBER 17-IG
NAGYKANIZSA, KOSSUTH TÉR 6. SZÁM ALÁ AZ
ANGEL SZÉPSÉGSZALONBA (tel.: 0630/217-3922).

Támogatók: Ulián Katalin és Menyhárt Erika
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Az NTE-csarnokban rendezték a
Nagykanizsai TE 1866 egyesülete
által mindig december elsõ hétvé-
géjén tetõ alá hozott cselgáncs
nemzetközi Mikulás Kupát, s a leg-
utóbbi a tizenkettedik volt a sorban.
Az egész napos sporteseményre vé-
gül 208 dzsudoka nevezett, s négy
tatamin küzdöttek egymással a mi-
nél elõkelõbb helyezésekért. Az
NTE 34 nevezett cselgáncsozója
végül 28 érmet (12 arany, 11 ezüst,
5 bronz) szorgoskodott össze, ami-
vel a pontversenyt meg is nyerte
kanizsai klub (171). Kellett is a re-
mek szereplés, hiszen alig maradt
le tõlük a kaposvári egység (168),
míg harmadik a nagyatádi egyesü-
let lett 106 ponttal.  

A kanizsai éremszerzõk:
U10 Fiú-lány összevont Játé-

kos Vetélkedõ: 24 kg: 3. Kovács
Olivér (2004-es születésû). 26
kg: 2. Nyakas Kristóf (Roz-
gonyi). 38 kg: 2. Várnagy Bálint
(Rozgonyi). U11 lány: 28 kg: 1.
Lukács Ditta (Bolyai). 32 kg: 2.
Lukács Ditta. Fiú: 30 kg: 1. Só-
lyomvári Dávid (Rozgonyi), 2.
Vugrinecz Alex (Kiskanizsa).
U13 lány: 28 kg: 1. Lukács Ditta
(Bolyai). 32 kg: 2. Lukács Ditta
(Bolyai). Fiú: 30 kg: 1. Sólyom-
vári Dávid (Rozgonyi), 2.
Vugrinecz Alex. 34 kg: 2. Huszár
Máté (Hevesi). 55 kg: 3.
Mezriczki Márk (Gelse). U15 fiú:
46 kg: 2. Prepok Szabolcs (Bo-

lyai). 50 kg: 1. Huszár Martin
(Hevesi). U17 lány: 48 kg: 1.
Lukács Elizabett (Batthyány
Gimnázium). Fiú: 50 kg: 3. Hu-
szár Martin. 66 kg: 1. Csonka Ri-
chárd (Bolyai). 81 kg: 1. Kardics
Konrád (Thúry SZKI). U20 lány:
48 kg: 3. Lukács Elizabett. 70 kg:
1. Mihovics Szabina. Fiú: 66 kg:
1. Kisjós Dávid. 70 kg: 2. Kisjós
Dávid. 73 kg: 1. Gaál András, 2.
Mester Marcell, 3. Kisjós Dávid.
81 kg: 2. Kardics Konrád.

A Nagykanizsai TE 1866 két
cselgáncsozója, Sólyomvári Dávid
és Huszár Martin különdíjban ré-
szesült.

P.L.

NNaaggyy ccssaattaa vvoolltt aa ccssaappaatteellssõõssééggéérrtt 

Nagykanizsai Izzó SE (3.) –
Ercsi SE (4.) 28-21 (14-9)

NB II Délnyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 13. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Rozina, Suszter.

Izzó SE: Dolezsár - Nagy B. 1,
Balogh Z. 6, Baranyai N. 2, Horváth
Balázs 2, Kiss G. 9/1, Füle 2. Csere:
Bolla (kapus), Felde, Németh R. 1,
Répási 4, Horváth Bence 1, Kovács
B., Sziva. Edzõ: Tóth László.

Az elõzõ fordulóban a sereghaj-
tó Balatonboglári SC ellen idegen-
ben nyertek Tóth László tanítvá-
nyai 34-22-re, s az borítékolható
volt, hogy a kanizsaiakkal a talál-
kozó elõtt azonos pontszámmal ál-
ló Ercsi ellen nehezebb dolga lesz
az Izzó SE-nek.

Az eredmény alapján (persze,
szigorúan csak a statisztikát tekint-
ve…) ez a találkozó sem volt sok-
kal nehezebb, s a gólkülönbségnek

azért volt külön jelentõsége, mert
így az egymás elleni összevetésben
is jobban áll a nagykanizsai csapat.

Sikerével zsinórban negyedik
gyõzelmét aratta a kanizsai gárda.

Edzõi mérleg. Tóth László:
„Számunkra külön jelentõséggel
bírt, hogy minimum három góllal
nyerjünk. Ez sikerült, így mara-
déktalanul elégedettek lehetünk.” 

P.L.

Két remi mellett csupa gyõzelem
Tabáni Spartacus-Vízmûvek

(12.) – Aquaprofit Nagykanizsai
TSK (1.) 1:11.NB I sakk csapatbaj-
noki mérkõzés, 4. forduló. Buda-
pest. Eredmények (elöl a hazaiak):
Könnyû János - Balogh Csaba 0:1,
Lóránd Norbert - Portisch Lajos
0:1, Jakab Attila - Jr. Héra Imre
0,5:0,5, Fehér Gyula - Márkus Ró-
bert 0:1, Faragó Sándor - Gonda
László 0:1, Zentai Péter - dr. Flum-
bort András 0,5:0,5, Bors Tamás -
Bérczes Dávid 0:1, Hegyesi Zoltán
- Medvegy Zoltán 0:1, Ágh Miklós
- Prohászka Péter 0:1, Metaxasz
Vaszilisz - Faragó Iván 0:1, Szepes
Tamás - Jr. Galyas Miklós 0:1, Ta-
nács Anna - Gara Tícia 0:1. A jegy-
zõkönyv-vezetõknek kifejezetten
unalmas napjuk lehetett, hiszen az
eredmények nagyon egyhangúan
alakultak, emiatt azonban a kani-
zsai egyesület háza táján aligha
búsulnak. Csupán a hármas és ha-
tos táblán született remi, a többi
partit nyerték az Aquaprofit NTSK
játékosai. Köztük Portisch Lajos
is, aki ebben az idényben elõször
ült asztalhoz a dél-zalaiaknál. A
kanizsaiak összességében 34 pont-
nál tartanak, második az ASE Paks
31,5-tel, harmadik pedig a Z.
Csuti-Hydrocomp SK 26-tal.

A listavezetõ otthonában
B-Beton Bonyhádi KSE (1.) –

Kanizsa KK DKG-EAST (8.) 104-
87 (32-20, 28-21, 24-27, 20-19).
NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 10. forduló.
Bonyhád, 300 nézõ. Vezette: Vé-
tek, Gelencsér Gy. Az elmúlt sze-
zonban a Nyugati csoport alapsza-
kaszát megnyerõ Bonyhád vendé-
ge volt a Kanizsa KK legénysége.
A tolnaiak a 2010/2011-es idény-
ben is jó úton haladnak a fentebb
említett cím felé, s ehhez egy
újabb lépcsõfok volt számukra a
kanizsaiak elleni találkozó, melyet
az elsõ két negyedben el is döntöt-
tek. Ha nem is beton-védekezés-
sel, de jó támadójátékkal gyõzték
le Farkas László csapatát, ezzel
pedig a vendégek inkább már a
középmezõny alsó régiójának irá-
nyába tendálnak… 

Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Ferencvárosi TC II (6.) 30-31
(15-19)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 12. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Kóbor, Tasnádi. Izzó SE: Hrankai -
Csaba E., Gácser 5/3, Pintér K. 3,
László R. 2, Mátyás 10, Gyánó 4.
Csere: Gyurákovics (kapus), Rup-
pert B. 1/1, Dabóczi A., Nagy R. 5,
Takács A. Edzõ: Bujáki Tibor.

Ha annyit írunk le az elsõ félidõ-
rõl, hogy 9. perc 5-5, 14. perc 8-8,

akkor akár még a második gyõze-
lem lehetõsége is felsejlik… S
még innen is volt tovább, hiszen rá
egy minutumra Mátyás Auguszta
emberhátrányból lõtt gólja a veze-
tést jelentette (10-9). No, innen vi-
szont megfordult a játék menete,
igaz, már ekkor is úgy tûnt, hogy a
jobb szélre igazolt Nagy Renáta a
továbbiakra igazi erõsítést is je-
lenthet a kanizsai együttes javára.

A kissé lehangoló elsõ játékrész
vége után sikerült felpörögnie a
hazaiaknak, hiszen a 45. percben

„csak” 20-22-t mutatott az ered-
ményjelzõ, késõbb aztán egy kiha-
gyott Mátyás-büntetõ "fosztotta
meg" az Izzót az egáltól (elismer-
ve azt is, hogy a játékos végül a
vendéglátók góltermésének majd
35 százalékát termelte), onnan pe-
dig a "Fradi-fiatalok" már lehozták
gyõztesen a mérkõzést. Nem jött
össze tehát az a gyõzelemért járó
két pont, amit a kézilabda honlap
még vasárnap is beírt a kanizsai
együttesnek…

Edzõi mérleg. Bujáki Tibor:
„Tényleg, sajnálom…"  

P.L.

Kaposvári Rákóczi FC II (3.)
– Nagykanizsai TE 1866 (13.) 1-
0 (0-0)

NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkõzés a 9. fordulóból. Kaposvár,
50 nézõ. Vezette: Nagy I. István
(Kreskai, Varga L.) G: Kovács O.

(43.). NTE: Benkõ - Kotnyek, Küt-
sön A., Pozsgai, Boros - Rácz Sz.,
Berta (Billege, 77.), Budai, Szõke
(Szalai D., 56.) - Horváth G., Ujvári.
Megbízott edzõ: Mutter Attila.

A pályaválasztói jogát feladva (mi-
vel Nagykanizsán játékra alkalmatlan

volt a pálya) a Nagykanizsai TE 1866
legénysége Kaposváron játszotta le az
idényzáró, hivatalosan a 9. forduló
egyik mérkõzésének számító összecsa-
pását a Kaposvári Rákóczi FC II ellen.

Koller Zoltán távolléte végett a
kispadról Mutter Attila vezényelte

a kék-piros legénységet, akik ellen
a hazai zöld-fehérek több NB I-es
kerettaggal vették fel a küzdelmet.
A kanizsaiak a téli „õsz-záróban
ugyan nem vallottak szégyent me-
zõnyjátékban, valamint helyzetek
kidolgozásában sem, viszont a Rá-
kóczi II egy, az elsõ félidõ hajrájá-
ban szerzett góllal végül a maga
javára fordította a találkozót.  

EEzzúúttttaall vvoolltt ttaarrttáássuukk

SSoorroozzaattbbaann aa nneeggyyeeddiikk ssiikkeerrrreell

AA ttiizzeennhhaarrmmaaddiikk hheellyyrrõõll vváárrjjáákk aa ffoollyyttaattáásstt
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Minden szemüvegkeret 
50% engedménnyel
Mûanyag szemüveglencse 6800 Ft/pár*. 
(6 dioptriáig, kemény és tükrözõdésmentes réteggel)  
Progresszív szemüveglencse csak 17 990 Ft/pár
(kemény és tükrözõdésmentes réteggel)

Ajándékba kapja:
computeres szemvizsgálat HOYA szemüvegtörlõ

* (Fúrt és damilos keretbe 13 200 Ft/pár)

Bolero italpor 50 Ft
Nápolyi 500 gr 330 Ft
Teekanne tea 
(több ízben) 395 Ft
Nescafe 3in1
(10 db-os) 360 Ft
Omnia kávé 250 gr 480 Ft
Completta 200 gr 295 Ft
Tchibo Family 250 gr 360 Ft
Raffaello T15 595 Ft

Rizses csokoládé
200 gr 395 Ft
Paloma 250 gr 380 Ft 
Merci desszert 250 gr 795 Ft
Fémdobozos Ricore 
200 gr 1200 Ft
Karaván 250 gr 395 Ft
Toffifee 125 gr 370 Ft
Sós kukorica 
pehely   60 Ft

kókuszos
gesztenyés

marcipán ízû
zselés

almás-fahéjas
rumos

tejkaramell
vajkaramell
csokikrémes
tiramisu ízû
trüffel krém

banán
gumicukros

mogyorókrémes
kávékrémes
kókusz likõr

capuccino likõr
tojáslikõr
vadász ét
vadász tej
tejkrémes

banánkrémes
marcipánkrém

baileys-krémlikõr
erdei gyümölcs

konzum
diabetikus

alkoholmeggyes
eper-tejszínes

mogyorós
pisztáciakrémes
családi vegyes

Szaloncukrok az alábbi 
ízekben kaphatók!

Halls cukorka 100 Ft/csomag
Orbit rágó 100 Ft/csomag

cherry likõr
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