A címlapot és az arculatot tervezte Ludvig Dániel, grafikusmûvész
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december 13.
KARÁCSONYVÁRÁS SALOTÓL-AKKOIG

három órás rendezvényen Bali Judit versmondó
és Horváth István Radnóti-díjas versmondó olvasott fel országos hírû költõk és helyi szerzõk
tollából megjelent verseket.
KARÁCSONYVÁRÓ RENDEZVÉNY
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztálya, a Szabadidõszervezõk Munkaközössége és a Városi Diákönkormányzat
idén is megrendezte az Erzsébet téren Luca
napi hagyományos karácsonyváró rendezvényét. A programon a város iskolásai vettek
részt, minden érdeklõdõt szívesen fogadva.

december 14.
JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
A Humán Európa Szövetség testvérvárosi
kiállítást rendezett Karácsonyvárás SalotólAkkoig címmel a Halis István Városi Könyvtárban. A programban közremûködtek: Büki
Pálné moderátor, Kardos Ferenc néprajzkutató, Gerencsér Tibor a hivatal nemzetközi és
társadalmi kapcsolatok referense és a Bolyai
János iskola tanulói.
10 ÉVES A PANNON TÜKÖR

Az 1995. decemberében próbaszámmal indult
Pannon Tükör Kulturális folyóirat a Halis István
Városi Könyvtárban tartotta 10 éves születésnapját. Az ünnepségen megjelentek a Zalai Írók
Egyesülete muravidéki, keszthelyi, zalaegerszegi, nagykanizsai és városkörnyéki tagjai. Nagykanizsa irodalmi életének történelmi jelentõségû
eseményén az alapító fõszerkesztõ Pék Pál, a fõszerkesztõi székben õt követõ Czupi Gyula, valamint a jelenlegi fõszerkesztõ, Péntek Imre vallottak a 10 év eseményeirõl, eredményeirõl.
Lackner László kiadóvezetõvel összhangban
megállapították, a lap fóruma lehetett a történelmi Pannónia térségében szervezõdõ kulturális és
irodalmi életnek, minden olyan eseménynek, tudósításnak, elemzõ értekezésnek, mely kapcsolatot teremthetett a légiesített, határok mentén
élõ népek és nemzetiségek kultúrájával. A közel
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gyermekek életkörülményeinek javítása érdekében benyújtott sikeres pályázat tette lehetõvé.
Az elnyert százezer forintos támogatásból kerülhettek a karácsonyfa alá az értékes ajándékok,
és nyílt mód a gyerekek megvendégelésére, valamint a népszerû együttes meghívására is, sõt
színházbérlet vásárlására és keszthelyi valamint
balatongyöröki kirándulásra és múzeum-látogatásra is telik belõle.

december 15.

A Bolyai János Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége december 14-20. között jótékonysági vásárt rendezett az iskolában, ahol
ügyes kezû diákok és tanárok által készített
ajándékokat lehetett megvásárolni. Az így
gyûjtött adománnyal az iskola elmúlt évben
végzett, súlyos leukémiában szenvedõ tanulójának kívántak segíteni. Az adománygyûjtés
ötlete egy, a családot jól ismerõ szülõtõl
eredt, akinek kezdeményezéséhez az SZM
Választmánya is teljes egyetértésben csatlakozott. Az állandó budapesti kórházi tartózkodás hatalmas terhet jelent a családnak, az
édesanya a munkahelyét is feladta és már otthonuk eladásának gondolata is felmerült.
VENDÉGEKET IS HÍVTAK
A Kertvárosi Óvoda sánci ovisai szerdán tartották karácsonyi ünnepségüket, melyre meghívták a csapi óvodásokat is. Az ünnepi mûsorban karácsonyi dalok, versek szerepeltek, majd
a vendég-gyerekek kedveskedtek mesejátékkal
kanizsai társaiknak. A közös ünneplés a Kanizsa
Csillagai együttes bemutatójával, majd a karácsonyi ajándékok felfedezésével zárult. Mint azt
Horváth Ágnes tagintézmény-vezetõ elmondta,
az idei, az eddigieknél sokkal gazdagabb ünnepet a Szociális Osztályhoz a hátrányos helyzetû

CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT
NAGYKANIZSA
Munkanapokon 16.00 – 07.30-ig,
hétvégén: 0 – 24.00-ig
A veszélyhelyzetben lévõ személyek számára
segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás.

KANIZSAI ANTOLÓGIA NO. 2.
A HSMK Kamaratermében mutatták be az
önkormányzat támogatásában kiadott Kanizsai Antológia második kötetét. A megjelenteket Sajni József, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke köszöntötte. A
kötetet dr. Pintérné Grundmann Frida, a Mûvelõdési és Sportosztály vezetõje mutatta be.
Közremûködtek a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI tanulói. Az est moderátora Deiszinger
Ivett, a szerkesztõbizottság elnöke volt.

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS
A Vasemberházban írták alá a Nagykanizsa
és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt elõkészítési támogatási szerzõdését. Az ünnepségen Litter
Nándor polgármester a fejlesztések fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a már
elindított és tervezett beruházások megvalósí-
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tása az európai értelemben is fejlett infrastruktúrával rendelkezõ városok közé emelheti
Nagykanizsát. A most aláírásra kerülõ projekt
a megfelelõ szennyvízelvezetés és tisztítás
biztosításával tizenöt település 65 ezer lakójának életminõségében hoz jelentõs javulást.
Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter az infrastruktúra-fejlesztések
fontosságát hangsúlyozta, s kiemelte: az elmúlt években az ország soha nem tapasztalt
gyors fejlõdésnek indult, s csak Zalában mintegy 40 milliárd forint értékû beruházás folyik.
Ezt követõen dr. Szaló Péter, a Nemzeti Fej-

lesztési Hivatal vezetõje vette át a szót. A
projektrõl szólva elmondta, hogy a fejlesztés
becsült bruttó összköltsége 9380 millió forint,
és sikeres elõkészítést követõen annak támogatási kérelme a tervek szerint 2007. januárjában kerül benyújtásra az Európai Bizottsághoz. A beruházás megvalósítása 2007. júniusától 2010. decemberéig tart majd. A projekt
elõkészítéséhez 236,4 millió forint szükséges,
melyhez a kormány a nagyprojekt elõkészítési
keretbõl 177,3 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyújt a társult önkormányzatok számára. Végül Kereskai Péter, a
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
elnöke tartott tájékoztatást a beruházás részleteirõl: a városban és az agglomerációhoz tartozó tizennégy településen (Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Liszó, Rigyác, Semjénháza, Surd,
Szepetnek és Zalaszentbalázs) összesen közel
120 km gravitációs csatorna valamint 71 km
nyomóvezeték kerül lefektetésre, s elkészül
38 átemelõ is. A házi bekötések száma várhatóan 3450 körül lesz. Ezt követõen a projekt
elõkészítési támogatási szerzõdésének aláírására került sor, mely alapján lehetõvé válik a
vízjogi létesítési és a kivitelezési szintû tendertervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése. A szerzõdést az elõadók, valamint Kiss Pál, a KVVM Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója írta alá.
PÁLYÁZATI SIKEREK 2005-BEN
Az elmúlt év pályázatairól tartott sajtótájékoztatót Papp Péter képviselõ a Vasemberházban. Az Önkormányzat pályázati irodája
összesen 42 pályázatot készített, melybõl 21-et
meg is nyert. Nyolc pályázatot nem fogadtak el,
míg a fennmaradó tizenhármat még nem bírál-
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ták el. Ez azt jelenti, hogy Nagykanizsa város
összesen eddig kettõmilliárd-kettõszáznegyvenhatmillió-kilencszázezer forintnak megfelelõ
összeghez jutott a pályázatok révén, amihez az
Önkormányzatnak 517 millió forintot kellett
hozzáadnia. Az elbírálás alatt levõ pályázatokon
a pályázott összeg 179 millió forint. A pályázatok nagyon szerteágazóak: a mûemlék védelemtõl az oktatáson keresztül a közúthálózat felújításáig, a környezetvédelem és az Ipari park fejlesztésével kapcsolatosan, a város életének szinte az összes elemét, összes területét felöleli.
Papp Péter képviselõ elmondta: „Amit én az
egyik legnagyobb pályázati eredménynek tartok, az Ipari park fejlesztése. Itt két olyan projektben is sikerült nyernünk, mely a K1 jelû útra
55 millió forintot, a másik az úgynevezett A jelû
útra 417 millió forintot.” Szó esett még arról,
hogy Nagykanizsán az országos átlagot meghaladó mértékû a szelektív hulladékgyûjtés. A városban van száz hulladékgyûjtõ-sziget, Budapesten ehhez képest most adták át nemrég az ötvenedik ilyen szigetet. Negyvenöt és fél millió
forintot nyertünk egy természetvédelmi táborra,
amit a Csónakázó-tónál fognak megvalósítani.
BETLEHEM KÉSZÍTÕ PÁLYÁZAT

A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban
volt a harmadszorra meghirdetett Betlehem készítõ pályázat eredményhirdetése és egyben a
kiállítás megnyitója. Papp Ferenc a HSMK
igazgatója köszöntötte a résztvevõket, majd
Kovács Szilvia zalakomári énektanárnõ karácsonyi dalai után sor került az eredményhirdetésre. Gyermek kategóriában az elsõ helyen a
Pacsai Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói
végeztek. Több különdíj kiosztására is sor
került. A kiállítás január 6-ig megtekinthetõ.
EMLÉKEZÕ KOSZORÚZÁS
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola emlékezõ koszorúzást tartott
városunk díszpolgára, Farkas Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából szülõházánál a Vörösmarty utcában. A XX. század második felét jellemzõ magyar zenei élet egyik
meghatározó alakja zenei tanulmányait a
Nemzeti Zenedében, majd a Zenemûvészeti
Fõiskolán – ösztöndíjjal – a római Santa
Cecilia Akadémián végezte. Tanulmányi céllal
hosszabb idõt töltött külföldön: Párizsban,
Bécsben, Koppenhágában tanult. Hazatérve
elõbb a Fõvárosi Felsõbb Zeneiskola, majd a
kolozsvári Konzervatórium zeneszerzéstanára

volt, utóbbinak igazgatója is. 1948-tól nyugdíjba vonulásáig a Zenemûvészeti Fõiskola zeneszerzés tanszakának vezetõje volt.
MÛVELÕDÉSTÖRTÉNET

„A mindenséggel mérd magad”– helyünk az
országban és a világban címmel tartott mûvelõdéstörténeti elõadássorozatban ezúttal Fehér
Táltosok – „Szent õseink nyomában maradva…” címmel a Pilisi Pálosrend történetérõl
tartott elõadást Szántai Lajos, mûvelõdéskutató a Halis István Városi Könyvtárban.
FOTÓKIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN
Az érem másik oldala címmel nyílt fotókiállítás a Halis István Városi Könyvtár teázójában. A Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége
által meghirdetett fotópályázatra beérkezett alkotásokból készült tárlatot Nagy József
György és Czupi Gyula ajánlották a megjelentek figyelmébe. Nagy József György megnyitó
beszédében hangsúlyozta, nagyon fontos,
hogy a közönség olyan alkotásokat is láthasson, amelyek pozitív, valósághû képet festenek a romákról, nemcsak a sajtó által kedvelt negatív változatot.

A LEGSPORTOSABB ISKOLA
A 2005. december 6-9. között megrendezett
Városi Iskolai Sportfesztivál eredményhirdetésére és díjátadó ünnepségére került sor decem-
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ber 15-én délután a Centrál Étteremben. Litter
Nándor polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, majd adta át az elismeréseket. A
„Legsportosabb iskola” címet az általános iskolák közül a 300 tanuló feletti kategóriában a
Zrínyi Miklós Általános Iskola, míg a 300 tanuló alatti kategóriában a címet megosztva a
Kiskanizsai Általános Iskola és a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola nyerte el. Középiskolai kategóriában
a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola kapta.
NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELÕK
TALÁLKOZÓJA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az ott mûködõ szakszervezet szervezésében a Honvéd Kaszinó tükörtermében találkoztak az egykori kanizsai városi
és járási tanács alkalmazottai, valamint a közelmúltban nyugállományba vonult hivatali
köztisztviselõk. A meghívásnak több mint félszázan tettek eleget. A megjelenteket Bodzai
Tiborné, a hivatal személyzeti és törvényességi
irodájának vezetõje köszöntötte, majd a helyi
Thúry tanintézet tanáraiból álló szabadidõszervezõ munkaközösség ötfõs csoportja negyedórás hangulatos mûsorral kedveskedett. A
rendezvényen megjelent Litter Nándor polgármester, aki az önkormányzati képviselõk és a
hivatal nevében üdvözölte a várost és a járást
évtizedeken át hûségesen szolgáló egykori
tisztviselõket. „A kimagasló eredményeket az
Önök egykori áldozatos munkája is magában
foglalja, hisz valaha együtt dolgoztak a mostaniakkal, akik sokat merítettek az Önök tevékenységébõl” – mondta a város elsõ embere. A
Polgármesteri Hivatal fiatal munkatársai díszes
gyertyacsomagokat adtak át a nyugdíjasoknak,
akik az ízletes vacsora közben és után hosszasan beszélgettek egymással és utódaikkal.

december 16.
KARÁCSONYVÁRÓ HÉT
A Péterfy Sándor Általános Iskola ebben a
tanévben is változatos programokkal készült a
karácsonyi ünnepekre a „Karácsonyváró hét”
programjainak keretén belül december 12-16-ig.
Kézmûves foglalkozásokon vehettek részt a tanulók, minden nap valami másban próbálva ki
tehetségüket. Többek között sütöttek mézeskalácsot, készítettek cserépangyalkákat, asztali díszeket, valamint gyertyát öntöttek. A Habakukk
Bábszínház „Télapó Eszkimó országban” címû
mûsorával kedveskedett a gyerekeknek.
KONFERENCIA
A Bogdán János Kisebbségi Közösségi Házban az Ausztria-Magyarország INTERREG
IIIA „Közösen a foglalkoztatásért” pályázat
nyitókonferenciáját. Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület által szervezett programon Teleki László, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium politikai államtitkára köszöntötte a résztvevõket, majd nyitóbeszédében a pályázat célkitûzésirõl szólt. Mint

mondta, a pályázattal azt kívánják elõsegíteni,
hogy a romák piacképes szakmákhoz juthassanak, hiszen ezzel válik lehetõvé, hogy ne szociális segélyekbõl, hanem munkájuk ellenértékébõl, bérbõl tartsák el családjaikat. Az uniós pályázat lehetõséget ad arra, hogy határon átnyúló
együttmûködés keretében olyan hálózati kapcsolat jöjjön létre a partnerek között, amely az
osztrák tapasztalatra építve elõsegítheti egy itt
is jól mûködõ munkaerõpiaci szolgáltatói rendszer kialakítását. Aztán dr. Stefan Potmesil, az
Osztrák Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi
Minisztérium fõcsoport fõnöke, majd dr. Walter Reiter, az osztrák projektpartner, az L&R
Szociális Kutatóintézet ügyvezetõje tartott elõadást, mindketten az együttmûködés lehetõségeire világítottak rá. Majd dr. Szabó László, a
Zala Megyei Munkaügyi Központ humánfejlesztési
tanácsadója
a
térség
roma
munkaerõpiaci helyzetét vázolta fel a hallgatóság elõtt. Õt Szirmai István követte az országos
roma foglalkoztatási programok ismertetésével,
végül Szolnok Ferenc, az EURIFE alelnöke tartott tájékoztatást a pályázat részleteirõl.
KARESZ VÉGAKARATA
A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Rendezvénytermében
filmvetítésre került sor. A „Karesz végakarata”
címû film egy fiú életét mutatta be, aki a kábítószer rabjává vált. Az iskola ezzel a mozidélutánjával is azt kívánta elérni, hogy a fiatalok
ne próbálják ki a kábítószereket, a plakáton a
film címe alá is az volt feltûntetve: Nézd meg,
mielõtt elszívnál egy füves cigit!
DALEST
A Kiskastélyban szépszámú közönségnek
igazi adventi hangulatot varázsoltak Czupi Veronika és Kovács Szilvia énekesek. Az est színvonalát emelte Németh Lászlóné zongorajátéka
és a Bojtár Népzenei Együttes közremûködése.
A népdal és a komolyzene fért meg egymás
mellett barátságban ezen az estén. Czupi Veronika autentikus elõadása vitt bennünket
Gyimesbe, a moldvai csángókhoz, aztán Mezõföldre – Erdélybe, ahol az ének és a hegedû
hagyományosan szólal meg. Kovács Szilvia
megidézte a barokk kort, Händelt, majd a XIX.
század két romantikusának Brahms és Schumann dallamai keltek szárnyra.
JÓTÉKONYSÁGI GÁLA
A Slobodo Rom és a Lungo Drom szervezetei jótékonysági gálát szerveztek a HEMO-

ban. A számos helyi és országosan ismert
sztárt felvonultató rendezvény elején Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ köszöntötte a megjelenteket, aki beszélt a család fontosságáról, a jótékonyságról, arról, hogy elanyagiasodott világunkban mennyire fontos az önzetlenség. Mint Dániel Ferenctõl, a a Slobodo
Rom elnökétõl megtudtuk, csak ezen az estén
valamivel több mint 200 ezer forintnyi adomány gyûlt össze, amelyet a rászoruló családok megsegítésére kíván a szervezet fordítani,
amelyhez csatlakozott a CKE és a DRVSZ is.
Az akció még nem ér véget, hiszen december
23-án az Erzsébet téren, ahol a mindenki karácsonyfája áll, ünnepségre várják a város lakóit. Lesz sütemény, forró kakaó, tea, és karácsonyi hangulat is. Dalokról az Igricek gondoskodnak, ajándékokról a szervezõk.
65 ÉVES A LOVÁSZI MEZÕ
A Lovászi mezõ termelésbe állítása 65. évfordulója alkalmából Szakmai Napot tartott a
MOL Rt. Kutatás Termelési Divízió Középeurópai Kutatás Termelés Nyugat-magyarországi Termelési Egysége és az OMBKE Kõolaj- Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya
Dunántúli Helyi Szervezete Lovásziban, a
Mûvelõdési Házban. A szakmai nap programjában Hangyál János a Lovászi mezõ fénykoráról, Palásthy György a MOL Rt. határainkon
átívelõ kapcsolatainak fejlesztésérõl, míg
Ferecskó Zoltán az OILTECH Kft. üzleti perspektívái és az olajipar címmel tartott elõadást.
A program a Magyar Olajipari Múzeum kiállításának megnyitásával folytatódott, és a lovászi olajbányászkodás 65. születésnapja méltó
ünneplésével, szakestéllyel zárult.
ROMA NYUGDÍJAS KARÁCSONY
A Bogdán János Közösségi Ház adott otthont a roma nyugdíjasok karácsonyának,
amelynek házigazdája Teleki László, a CKÖ
elnöke volt. A bensõséges ünnepségen a csapi
általános iskola betlehemes játékában gyönyörködhettek a jelenlévõk, majd dr. Horváth
Ágnes belgyógyász fõorvos idõseknek szóló
hasznos tanácsait hallgathatták meg. Az ünnepséget követõen – melyet megtisztelt jelenlétével Göndör István és Simon Gábor országgyûlési képviselõ is – ajándékcsomagot kaptak
a nyugdíjas romák.
ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS
A XI. Nemzeti Nap alkalmából ünnepi közgyûlést rendezett a Cigány Kisebbségi Önkor-

Krónika
mányzat a sormási István fogadóban. Az ünnepséget Teleki László, az ICsSzEM roma
ügyekért felelõs politikai államtitkára, országgyûlési képviselõ, a CKÖ elnöke nyitotta
meg. A rendezvényen részt vett és köszöntõt
mondott Litter Nándor polgármester, Göndör
István és Simon Gábor országgyûlési képviselõ. Ez alkalommal adták át a CKÖ által alapított díjakat, amit a képviselõ-testület határozata alapján a kisebbségi önkormányzat munkájának segítéséért, támogatásáért ítéltek oda
Koncz Istvánnénak, Horváth Jenõnek, Orsós
Gyulának, és Horváth Lászlónak. Az ünnepség Bódi Guszti és családja mûsorával, vacsorával, és baráti beszélgetéssel zárult.
SIKERES HÁZI BEMUTATÓ

Sikeresen mutatkozott be a HSMK-ban mûködõ Premier Táncklub szeptemberben indult
kezdõ csoportja a házi bemutatón. Nagy tapsot
kaptak a táncosok a közönségtõl a felvételünkön látható Csikágó címû mûsorszámukért.

december 17.
NEMZETISÉGI NAP
A Zala Megyei Közgyûlés Nemzetiségi és
Esélyegyenlõségi Bizottsága Nemzetiségi Napot szervezett Zalaszentgróton, a Városi Mûvelõdési Központban. A rendezvényt Császár József, a város polgármestere nyitotta meg. Köszöntõt mondott Kiss Bódog Zoltán, a Zala megyei Közgyûlés elnöke, valamint Vajda László,
a Zala Megyei Közgyûlés Kisebbségi tanácsnoka. A hagyományõrzõ, mûvészeti elõadók sorában fellépett többek között a Kanizsai Horvát
Kórus, a Kanizsai Horvát Néptánccsoport, és a
Fehér Kígyó Együttes autentikus cigányzenei
elõadásával. A rendezvény ideje alatt a nagykanizsai Ferkovics József, és a zalai származású
Kökény Róbert és Balogh Tibor festõmûvészek
kiállítását tekinthették meg a helyszínen.

5

elõtti parkoló illetve mintegy húsz méteres járdaszakasz is elkészült. A fejlesztés összesen
kilencmillió forintba került. Az avatáson Egri
Gyula tûzoltóparancsnok Szent Flórián emlékplakett adományozásával köszönte meg Litter
Nándor polgármesternek az önkormányzat eddigi fejlesztéseikhez nyújtott támogatását. Ezt
követõen állománygyûlést tartottak, ahol a pa-

december 20.

rancsnok az idei évi fejlesztésekrõl számolt be,
majd örömteli hírrel szolgált: a nagy nyári esõzések okozta károk enyhítésére, azaz a tönkrement motorfûrészek, szivattyúk, egyéb eszközök, védõruházat pótlására napokon belül
nyolcmillió forint vissza nem térítendõ támogatást kapnak a Belügyminisztériumtól. Végül
Litter Nándor polgármester és Egri Gyula tûzoltóparancsnok vásárlási utalvány ajándékozásával köszönte meg a készenléti állomány tagjainak eddigi munkáját.
AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG JEGYÉBEN
Hamarosan elkezdõdik a ZsigmondySzéchenyi SZKI tornacsarnokának akadálymentesítése, errõl írt alá szerzõdést a kivitelezõ
és az intézmény igazgatója. A 36 millió forintból megvalósuló beruházáshoz 27 milliós
pályázati támogatást sikerült szerezni. Az április 15-én befejezõdõ programban a csarnok teljes egészében akadálymentesítésre kerül, nemcsak a mozgáskorlátozottak számára lesz gond
nélkül megközelíthetõ az intézmény, a siketek
és nagyothallók számára is élvezhetõk lesznek
az ottani programok. A vakok és gyengénlátók
közlekedését megkönnyítendõ különbözõ, általuk értelmezhetõ tájékozódási pontokkal is felszerelik a csarnokot.

december 19.
MINDEN PILLANAT SZÁMÍT
Hétfõn délelõtt került ünnepélyes átadásra a
Tûzoltóság öt új kijárati ajtaja, melyen keresztül a tûzoltóautók most már a riasztástól számított egy percen belül elhagyhatják a laktanyát. A régi – fõleg a téli fagyok idején – nehezen mozgatható acél kapukat fotocellás,
könnyûfém szerkezetek váltották fel. A beruházást a parancsnokság saját költségvetésébõl
valósította meg, s ezzel egy idõben a laktanya

hétfõn egyszerre két helyszínen zajló rajtaütés
során elfogták a lemezek másolásával gyanúsítható helybéli 29 éves fiatalembert. Az egyik
helyszínen, egy lakótelepi lakásban egy komplett másolómûhely mûködött. A rendõrök 2
DVD írót, 13 számítógép winchestert, több ezer
írott és nyers lemezt, tokokat, több fióknyi festékpatront, szitanyomáshoz alkalmas technikát
foglaltak le. A fiatalember ellen üzletszerûen elkövetett szerzõi, vagy szerzõi jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése bûncselekmény megalapozott gyanúja miatt a Nagykanizsai Rendõrkapitányságon büntetõeljárást indítottak.

KANIZSARU
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztályának munkatársai kiterjedt nyomozás
után sikerrel számoltak fel egy, a városban mûködõ illegális CD és DVD másoló mûhelyt. A

TISZTASÁGI FÜRDÕ ÁTADÁSA
Befejezõdött a Tisztasági fürdõ és mosoda
kialakítása, az intézmény ünnepélyes átadására
kedden délelõtt került sor. A két önkormányzati
bérlakás területén, összesen 144 négyzetméteren kialakított fürdõben az elõtéren kívül nemenkénti öltözõ, zuhanyzó, kádfürdõ és WC,
valamint egy mosóhelyiség található. A tisztálkodási lehetõség mellett négy nagyteljesítményû mosógép és két szárító várja a szolgáltatást
igénybe vevõket. Az intézményben két tartósan
munkanélküli közhasznú személyt foglalkoztatnak. A közgyûlés döntése értelmében az elsõ
három hónapban ingyenesen vehetõ igénybe
valamennyi szolgáltatás. A 22,5 millió forintos
beruházáshoz a Zala Megyei Területfejlesztési
Tanács ötven százalékos támogatást biztosított.

Elõzetes.
ÉTELOSZTÁS
December 23-26-ig minden délután 17-20
óra között szeretettel várják a nehéz helyzetben lévõket egy tál meleg étellel, forró teával
a Bogdán János Közösségi Házban.
PETÕFI ÜNNEP
Január 1-jén 17 órakor tartja a Deák-téren
Petõfi Sándor születésnapi megemlékezését a
Nagykanizsai Polgári Egyesület. A szervezõk
kérik, mindenki hozzon gyertyát vagy mécsest az ünnepségre.
IDÕSEK FILMKLUBJA
Január 9-én az Idõsek Filmklubja a Hyppolit, a lakáj címû magyar filmvígjátékkal
kezdi a vetítést. A Halis István Városi Könyvtárban minden érdeklõdõ megtekintheti a
Csortos Gyula, Kabos Gyula és Jávor Pál fõszereplésével készült filmet.

Városháza
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Képviselõi fogadóóra
KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új
esztendõt kívánunk valamennyi magánszemélynek és szervezetnek, akik együttmûködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak a Nagykanizsa Megyei Jogú Városért végzett munkánkhoz.
Litter Nándor polgármester, Röst János alpolgármester
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk valamennyi nagykanizsai és Nagykanizsa illetékességi körzetébe tartozó ügyfelünknek.
Dr. Kelemen Marcell jegyzõ, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzõ

Lesz szemétszállítás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft. 2005. december 26-án (karácsony) a hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét,
azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7
óráig helyezzék ki hulladékgyûjtõ edényeiket.
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.

Elmarad az ügyfélfogadás
Ezúton tájékoztatom nagykanizsai és Nagykanizsa illetékességi
körzetébe tartozó ügyfeleinket, hogy 2005. december 30-án az Okmányirodában technikai okok miatt az ügyfélfogadás elmarad.
Megértésüket köszönjük

Megtekinthetõ a tervezet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2004. áprilisában döntött arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét
és Helyi Építési Szabályzatát a B & H Régió Bt-vel elkészítteti. A tervezési területet a város azon területei képezik, ahol jelenleg nincs hatályos rendezési terv, de a meglévõ rendezési tervek a dokumentációba
beépítésre kerültek, így egységes szerkezetben jelenik meg a város
szabályozása. A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok
elõírásaira figyelemmel 2006. január 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Fõépítész

Meghívó vállalkozók részére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom valamennyi nagykanizsai kis- és középvállalkozás
és nagyvállalat képviselõjét a 2006. január 5-én 17 órakor megrendezésre kerülõ új év köszöntõ rendezvényre.
A rendezvény keretében szeretnék köszönetet mondani a 2005.
évben nyújtott támogatásukért, együttmûködésükért. A rendezvény
helyszíne a Hevesi S. Mûvelõdési Központ Kamaraterme.
Részvételi szándékukat a 93/500-704-es vagy a 93/500-709-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni legkésõbb december 30-ig.
Litter Nándor polgármester

Bicsák Miklós, az I. számú választókerület (Garay, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2006. január 4-én, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini Általános Iskolában.
Csordásné Láng Évának, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõjének fogadóórája 2006-ban az alábbiak szerint változik. A képviselõ fogadóórát tart minden páratlan hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác úti Általános Iskolában és minden páros hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Dr. Horváth György, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2006. január 4-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a
Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap elsõ szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyzõ minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden nap 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Polai József a 15. választókörzet önkormányzati képviselõje december 30-án fogadóórát tart a bajcsai városrész önkormányzati kirendeltségi irodáján 17.30 órától 18.30 óráig.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában tart fogadóórát.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje január hónap második hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond
Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban lakossági fórumot tart. A fogadóórán vendégei lesznek Göndör István
országgyûlési képviselõ és Litter Nándor polgármester.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László, a 4. sz. választókerület képviselõje 2006. január 4-én,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2006. január 11-én, szerdán 17 órakor
Litter Nándor polgármester fogadóórát tart a Körõsi Cs. S. Általános
Iskolában.
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy január 10-én, kedden 10 órától
12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.)
fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek,
tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Civil kerekasztal alakult
December 12-én megalakult a Nagykanizsai Civil Kerekasztal, amely
alanyi jogon tagjának tekint minden bejegyzett kanizsai szervezetet. A
kerekasztal szakmai-ágazati munkacsoportokat alakított, amelyek nyitott formában mûködnek. Úgy gondolják, hogy a civil kerekasztal a
munkacsoportokon keresztül tehetõ mûködõképessé, hatékonnyá. Ezekben nyílik lehetõség az egyeztetések lefolytatására és a civil delegáltak
kiválasztására, a nagykanizsai civil szektor így tud megfelelõ partnere
lenni a képviselõ-testületnek és a szakmai bizottságoknak.

Városháza
Mégegyszer Kiskanizsáról
Szerkesztõségünket arra kérte Polai József önkormányzati képviselõ, egészítsük ki évi beszámolóját – hogy mi is történt körzetében – néhány konkrétummal.
– A körzetemben felújítottuk a járdát a Zsigárdi közben, a Varasdi
utcában, valamint a Szepetneki utcában. Aszfaltszõnyegeztük a Szent
Flórián tér déli oldalát. Nagy öröm a Homokkomáromi utca végén élõ
embereknek, hogy elkészült az ottani autóbusz forduló és öböl, s ezzel
idei is betérhet már a 6Y autóbusz. Az október végi határidõ helyett
február végére ígéri a feladatot elnyert vállalkozó az Õrtorony utcai
fahíd helyett egy új biztonságos híd megépítését. Egy gázközmû kiváltása és a hideg idõ megérkezése akasztotta meg a munkák határidõre
történõ elvégzését. A munkálatok 15 millióba kerülnek. A részönkormányzat a Belügyminisztériumtól lakótelepi részönkormányzatok számára kiírt pályázaton 10 millió forintot nyert. Ebbõl a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház legfontosabb, régóta megoldásra váró gondjait
fogjuk orvosolni: kicseréljük például az ablakokat, a parkettát, teljesen
felújítjuk a villamosvezetékeket, korszerû színpadi világítás készül.
– Beszéljünk a bajcsai településrészi eredményekrõl is!
– Ezévben felavattuk az új játszóteret, ami a VIA Kht jóvoltából, a
képviselõi keretembõl és a lakosság társadalmi munkája révén készült
el. Megkezdõdött a kultúrházban a villamos hálózat felújítás. Egybenyitjuk a könyvtárat és a számítógépes szobát a kultúrteremmel. Így
egymillió forintot költünk összesen a házra. Az egykori óvoda kihasználatlan részén két darab egyszobás szociális alapú illetve szolgálati
lakást alakítottunk ki 10 millió forintért. Hogy ki költözhet be, az pályázat útján dõl el. Mint képviselõ szeretném, ha helyi rászoruló közül
kerülne ki a lakásigénylõ. Azt viszont sajnálom, hogy a Vöröshegyi utcától északra lévõ területen nem sikerült telkeket kialakítani, hogy fiatal családokat csábítsunk a településrészre.

MEGSZÛNIK A RENDSZERES
GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény értelmében 2006. január 1. napjától a rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépül a
családi pótlékba.
A nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve
felsõfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú személy részére a
rendszeres gyermekvédelmi támogatást a települési önkormányzat 2006.
augusztus 31-ig tovább folyósítja, illetve megállapíthatja. A kiskorú személyek részére folyósított támogatásokkal kapcsolatban a szülõ kérheti a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2006. március 31-éig terjedõ tovább folyósítását, ebben az esetben azonban erre az idõszakra nem jogosult a megemelt családi pótlékra, azt a 2005. évi öszszegben folyósítják
részére. A családi pótléknak a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerinti tovább folyósítását 2006. január 10-éig lehet kérni a Magyar
Államkincstár kirendeltségénél (Nagykanizsa, Eötvös tér 16., Polgármesteri Hivatal szociális ügyfélfogadó). A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A
kérelem benyújtását igazoló hatósági bizonyítvány települési önkormányzat részére történõ bemutatásával igényelhetõ a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2006. március 31-éig terjedõ tovább folyósítása. A hatósági bizonyítványokat legkésõbb 2006. január 20-áig nyújthatja be a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.).
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatás
megszûnésével a támogatáshoz kapcsolódó járulékos kedvezmények (normatív térítési díj kedvezmény, tankönyvtámogatás) nem szûnnek meg,
azokat 2006. június 30-áig igénybe vehetik. A kedvezmények további
igénybevételének lehetõségérõl az érintetteket a késõbbiekben tájékoztatjuk. A rendszeres gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos változásokról további információt a Szociális Osztály ügyfélfogadójában, valamint az 500-809-es telefonszámon kérhetnek.
Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ
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Túl a 6,5 milliárd
forinton
Litter Nándor polgármestert késõ délután hivatali
szobájában sikerül utolérni.
Amikor megtudja, hogy az
év számvetésére kérjük,
hirtelen alig tud választani
a legek közül.
– Mindenképpen élre kívánkozik, hogy folytattuk az
idén is azt a beruházási
programot, amelyhez saját
tõkét, pályázati forrást és
hitelt tudtunk felsorakoztatni – kezdi. – Intenzív fejlesztési politika valósul meg városunkban,
amelynek eredményeként olyan környezet alakulhat ki Nagykanizsán,
amely vonzza a beruházókat. A nagyléptékû fejlesztések közé sorolható
a városunk határában épülõ M7-es út, amely újra visszakapcsolja
Nagykanizsát a kereskedelem, az ipar, a logisztika európai lüktetésébe.
Elindulhatott sok év után a város belsõ útfejlesztése, ezzel szoros öszszefüggésben a belváros forgalomcsillapítás. S bár a közbeszerzési
eljárás hosszadalmassága, a közmûkiváltások, a hideg idõ lelassította
a munkálatokat, hamarosan fontos csomópontjaink újulhatnak meg.
Nagyívû fejlesztéseink közé tartozik a hulladékgazdálkodási és a
szennyvízprogram. Kifejezetten nagy siker, hogy a Nyugat-Dunántúlon
a mi városunk a legeredményesebb a Regionális Operatív Program
pályázatain, amelynek révén 1,2 milliárd forint pályázati forrás érkezik hozzánk.
A sikerek közé tartozik, hogy a város gazdálkodása a tervek szerint
zajlik, egy rövid háromhetes nyári idõszakot leszámítva, mindvégig
egyensúlyban volt a pénzügyi helyzet. Már az is látszik, hogy a tervezett mûködési hiány is alacsonyabb lesz, ami ugyancsak a szigorú költséggazdálkodás eredménye. Ugyanakkor az önkormányzati intézmények mûködése zökkenõmentes volt, jóllehet több saját intézményt
mûködtet a város, mint például a megyeszékhely. Fejlesztésre, bõvítésre is futotta az iskoláknál, az egészségügyi alapellátásban. Lezárult a
fûtéskorszerûsítés.
– Vegyük a sikerek közé azt is, hogy jelentõs beruházások valósultak
meg az Ipari Parkban, sikerült értékesíteni a területet a bérlõknek, õk
pedig jó gazda módjára fejlesztenek, teremtenek új munkahelyeket. A
vállalkozásokkal rendezõdtek vitáink, jó a kapcsolatunk. Ne felejtsük ki
a sorból a panel-programot sem: az elsõ önkormányzat vagyunk, amelyik ezzel összefüggésben rendeletet alkotott. Több, mint 500 millió forinttal támogatjuk a felújításokat – sorolja Litter Nándor. – És akkor
következzenek a kultúra, az idegenforgalom, a sport idei legjei: lesz
plakátmúzeumunk, szép kiállítással rukkol elõ a Thury múzeum, a városi programok színvonalasak, megújulhatott az uszodánk, gyermekmedence épült a kicsik örömére, elindult a közös gondolkodás a termálprogram megvalósítása kapcsán. Terveink szerint idegenforgalmi központtá nõheti ki magát a Csónakázó-tó. Megépült a gyalogos híd, elkészül a táj-park, megtörténik a faházak felújítása. Meg kell említenem a
fõiskola dinamikus fejlõdését is. A közösségi programjaink népszerûek:
példaként említhetném a nyitott tornaterem akciót, amellyel az egészséges életmódra, a testmozgás fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Lesz új
sportcsarnokunk, ahol a versenysportok is méltó otthonra lelhetnek
majd. Támogatni tudjuk fiatal családjaink gyermekvállalását is.
És mi volt az év csalódása? A TISZK, a területi integrált szakképzési
központ pályázatának elvesztése. De nem tett le róla a város: igaz, alacsonyabb költségvetéssel, de megvalósul ez is.

Zárszámadás
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Százmilliós
informatikai fejlesztés
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési
miniszter talán az egyik legsikeresebb minisztere a jelenlegi kormányzatnak. Csapatával
azon munkálkodnak, hogy az évtizedes
lemaradást behozva, minél elõbb, minél több
családhoz, intézményhez juttassák el az informatika legmodernebb eszközeit.
– Milyen, a térségben élõk életét jobbá tévõ kezdeményezések, projektek megvalósítását segítette az elmúlt évben?
– Valójában már 2002-tõl kezdõdött az az
összehangolt és egymásra épülõ fejlõdés a térségben és ezen belül Nagykanizsán, aminek az
eredményeit ma már mindenki megtapasztalhatja. Az itt lakók régi vágya kezd teljesülni
azzal, hogy immár Nagykanizsa határában is
épül az autópálya. Európai Uniós tagságunk
sikere, hogy az elõzõ kormány idejével összehasonlítva tízszer annyi állami és uniós forrás
jutott fejlesztésre. Milliárdos értékben valósulnak meg alapvetõ környezetvédelmi beruházások, fejõdik a víz- és a csatorna hálózat. Megújul a kanizsai kórház, a volt mozi és a HSMK
is teljesen megszépült. Nagykanizsa a NyugatDunántúli Régió informatikai központja lett.
Az informatikai minisztérium a város szívében
hozta létre a regionális irodáját. Száz milliós

értékben hajtottunk végre
informatikai fejlesztéseket
a térségben. Minden iskola szélessávú internetet és
korszerû informatikai eszközöket kapott. A városban és a környék településein létrehozott e-Magyarország pontok segítségével
azok is hasznosan alkalmazhatják az internet
nyújtotta
lehetõségeket,
akiknek otthon még nincs internet kapcsolatuk
vagy megfelelõ eszközük. Esélyt adunk mindenki számára, hogy sikeresen élje meg azt a
modernizációs folyamatot, ami ma az egész
ország számára kulcsfontosságú kihívás. Végül, de nem utolsó sorban nagyon jelentõs lépésnek tartom, hogy a fõiskolán megkezdõdött
az informatikus képzés is. Mindezt összefoglalva meggyõzõdésem, Nagykanizsának jó esélyei vannak arra, hogy a térség kereskedelmi
és kulturális központja legyen.
– Milyennek értékeli az elmúlt egy évet,
mint országgyûlési képviselõ?
– A törvényhozás egy nagyon feszített évet
tudhat maga mögött. Nehéz röviden, egy-egy

dolgot kiemelni ebbõl a
folyamatból, mégis személyes sikernek is könyvelem
el, hogy sikerült elfogadni
az elektronikus információk szabadságáról szóló
törvényt. Ez nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy
mindenki számára sokkal
átláthatóbban, sokkal követhetõbben mûködjenek
a hivatalok, mûködjön az
állam. Másik nagyon fontos történése volt ennek az évnek, hogy immár november elseje
óta hatályban van az új Közigazgatási eljárásról szóló törvény. Ez gyakorlatilag az elmúlt ötven év legátfogóbb államigazgatási reformja. Immár nem kell az ügyes bajos dolgaink elintézéséhez hivatalok és ügyfélszolgálatok sorát felkeresni a kapcsolódó iratok, igazolások beszerzéséért, mert ezt az adott hivatal teszi meg. Jövõ év elejétõl pedig már azt is
mindenki megtapasztalhatja, hogy nem csupán sorszámot kérhet vagy ûrlapokat tölthet
le az internet segítségével, hanem akár a lakásáról a nap bármely szakában intézheti a
hivatalos ügyeit.

Az ellenzék padsorából

Cseresnyés Péter fideszes országgyûlési
képviselõt is arra kértük, beszéljen a parlamenti munkájáról, és értékelje az elmúlt esztendõt.
– Hogyan tudta képviselni a nagykanizsaiak érdekeit?
– Ellenzéki képviselõként az érdekérvényesítés meglehetõsen korlátozott. Sajnos hangsúlyozottan igaz ez a mostani ciklusra, hiszen
az elmúlt, közel négy év során alig volt olyan
ellenzéki javaslat, amit a kormánypártok elfogadtak volna. A környezetemben élõ és engem
megkeresõ emberek életét – mint minden,
munkáját becsülettel végzõ országgyûlési képviselõ – mindenkor figyelembe vettem a munkám során, minden, a város részérõl érkezõ
kérést támogattam. Több olyan kérdést intéztem az illetékes szakminiszterhez, amelyek az

itt élõ emberek életének javítása érdekében
fogalmazódtak meg, részt vettem több törvénytervezet kialakításában. Néhány fideszes
képviselõtársammal együtt törvénytervezetet
nyújtottunk be a politikai üldözöttek sorsának
javítása érdekében – de sajnos ezt a kormánypártok eddig még nem tûzték napirendre.
Önálló képviselõindítványok tucatjait adtam
be, elsõsorban oktatási, sport témákban.
Ezek, bár országos problémák megoldására
adtak volna lehetõséget, de természetesen a
kanizsai embereket is érintette volna a módosítások jótéteménye.
– Országgyûlési képviselõként hogyan értékeli az elmúlt esztendõt?
– Sajnos azt láthatjuk, hogy a kormány a virtuális politizálás eszközével él, a valóságban
érzéketlen az emberek sorsával szemben. Érzéketlenek, mert miközben milliók élnek a létminimum küszöbén, azt hirdetik, soha nem éltünk
ilyen jól, mint manapság. Csakhogy amikor az
ember az utcán sétál és beszélget az emberekkel, nem ezt érzékeli. Egyik-másik politikusuk
még azt is megengedte magának, hogy azt sugallja, a magasabb árak jók az embereknek.
Több mint 600 ígéretet tettek, ezek jelentõs része egyáltalán nem, a többi sem úgy valósult
meg, ahogy ígérték. Amikor az emberek azt érzik, hogy nem lehet megbízni a kormánypárti

politikusok szavában, akkor nem érzik magukat
biztonságban. Azt is látják, hogy a kormánypárti politikusok ritkán merik felvállalni a tévedéseiket, vagy ha felvállalják, akkor is csak azért,
mert kommunikációs szempontból ez jól mutat.
Az elmúlt egy év kormányzati munkája szinte
abban merült ki, hogy naponta találtak ki jól
hangzó ötleteket. Beszéltek róla pár napot a miniszterek, a miniszterelnök elmondta ugyanazt a
médiumokban több tucatszor, majd jött a következõ ötlet, és az elõzõek megvalósításával már
senki nem törõdött. Természetesen voltak olyan
ötletek, amelyek szimpatikusak, támogathatóak
voltak. Mindenbe belekaptak, így a jószándékú
intézkedések nem hozták meg a várt hatást. Jó,
ha a családi pótlékot duplájára emelik, de nem
jó, ha ez az intézkedés több százezer embert
hátrányosan érint, mivel más kedvezményeket –
például családi adókedvezmény és bizonyos
szociális juttatások – elvonnak az emberektõl.
Így történhet az, hogy azok közül is sokan rosszabbul járnak, akik nem tartoznak a tehetõsebb középosztály körébe. Például olyan szülõk,
akik betegségükbõl adódóan rokkantnyugdíjasok, akár 20-30 ezer forintot is elveszíthetnek.
Ezek az átgondolatlan intézkedések születhettek
annak okán is, hogy a jövõ évben választások
lesznek. Így még az emberek jövõjét is feláldozzák a jövõ évi kampány oltárán.

Zárszámadás
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Van értelme a közös munkánknak
– A végéhez közeledik a 2002- 2006. évi választási ciklus. A számvetésben lehet egy évet értékelni, de mint az életben, minden mindennel
összefügg, így a korábbi évek elõkészítõ munkája
hatással van a jelenlegi eredményekre – kezdte
évértékelõ gondolatait Göndör István országgyûlési képviselõ, frakcióvezetõ-helyettes. – A ciklusban összesen 27 törvényjavaslatot nyújtottam
be, az általam benyújtott törvényjavaslat volt az
elsõ elfogadott törvény. Az idén benyújtottak közül a jelentõsebbek: a végrehajtási tevékenység
szigorítása a lakásmaffia ellen, az önkormányzatok bevonásával. A munkavállalók érdekében
csak azok a vállalkozások juthatnak állami támogatáshoz, ahol rendezettek a munkaügyi kapcsolatok. Sikerült eredményt elérni a részarány
tulajdon kimérésében, a hegyi kis pincék megmentésében. A vállalkozások a következõ évben
az iparûzési adójuk 100 százalékát leírhatják
adóalapjukból. Frakciónk rekord évet zár, a száz
lépés programhoz kapcsolódóan annyi törvényt
fogadtunk el, mint eddig egy évben sem.
– A ciklusban több, mint négyszázszor szólalt fel. Lobbi tevékenységének is számtalan
eredményével találkozhatunk.
– Az elmúlt 4 év alatt sok mindent sikerült elérni. Épül az autópálya, elkezdõdött a 74-es és a 61es út várost elkerülõ szakaszának megvalósítása.
Jelentõs összegekkel fejlesztettük felsõoktatási intézményünket, s a költségvetésben újabb 140 millió forinttal szerepel a további fejlesztés. Kisfako-

son és Bagolán épül a szomszéd megyébe is átnyúló szennyvízvezeték. Sikerült forrást szerezni a
város és városkörnyéki 9 milliárd forintot meghaladó szennyvízcsatorna-beruházás tervezéséhez.
Az elõzõ években megszereztük a laktanyákat, ebben az évben megkaptuk az értékesítési jogot, ma
már a vállalkozások meg is vásárolhatják a korábban bérelt ingatlanokat. Az útépítés több, mint
400 millió forintba került az Ipari Parkban. A
Thúry laktanya rekonstrukcióhoz 800 millió áll
rendelkezésre. Tûzoltóságunk soha nem látott
mértékben fejlõdött. Magasból mentõ, gyors reagálású, nagy teljesítményû darut kaptak, amely az
autópályán is tud segíteni a mentésben. Megújul a
mozi, jövõ évben átadásra kerülhet az új funkciójú
épület. Megvan a forrás a HSMK rekonstrukciójához. A kormány benyújtotta a 2006. évi címzett
támogatásokról szóló javaslatát, benne van a
Rozgonyi iskola rekonstrukciója és a tornaterem
építése. A választókörzet települései sikeresen pályáztak számos esetben, közte a munkahelyet teremtõ közmunka programokra. Eredményt értünk
el a határõrség és a vasúti személyszállítás megtartásában. Városunkban találkozott a horvát és a
magyar Köztársasági Elnök, itt írták alá a magyar-horvát közös foci EB szándéknyilatkozatát..
Az eredmények mutatják, van értelme a közös
munkánknak, nem szabad megállnunk. Sajnálom,
hogy politikai hisztéria tárgya lett a magántõke
bevonásának lehetõsége a kórházba. Ajánlom az
ellenzõk figyelmébe a hévízi milliárdos fejlesztést.

Félek, megint a butaság és a rövid távú politikai
érdekek miatt lemaradunk valamirõl, ami a fejlõdést, az itt élõ emberek biztonságát segíthetné.
– Milyen célok szerepelnek a jövõre vonatkozó tervei között?
– Örülök, hogy újra képviselõ-jelölt lettem, és
listavezetõnek választottak. Köszönöm ezt mindazoknak, akik biztattak, kitartottak mellettem. Az
év tapasztalatát úgy foglalnám össze: fontosabb
a fejlõdés, mint a politikai cirkusz. Szeretném
megnyerni a választásokat, segíteni a fejlesztéseket, hogy felzárkózhassunk a sikeres városokhoz.
– Magánemberként milyen sikerrõl szólhat?
– A magánéletemben 19 év után megvalósult az álmunk, elkészült a családi házunk. Kívánok a lap munkatársainak és olvasóinak
nagyon boldog karácsonyt és sikeres új évet!

Teleki László, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium roma ügyekért felelõs politikai államtitkára, országgyûlési képviselõ, a CKÖ elnöke azt
mondja: ez az év egy újabb fontos állomás
volt azon az úton, amelyen a romák járnak, s
amely a társadalmi felemelkedéshez vezet.
– Számomra az a legnagyobb öröm az idei
évben, hogy a statisztikák már visszaigazolják erõfeszítéseinket, s egyre több tehetséges
roma diák tanul tovább. Míg 2002-ben tízezer roma gyerekre mondhattuk azt az országban, hogy jó tanulók, méltóak az ösztön-

díjra, addig ez a szám az idén már elérte a 26
ezret! Mikor ezekkel a tényekkel szembesültem, akkor azt mondtam: bár nagyon nehéz
ez a munka, amit végzek az államtitkárságon,
mégis megéri! A középiskolákba, a felsõfokú
intézményekbe nemcsak bejutnak a roma fiatalok, de jól meg is állják a helyüket, egy új
tudást, megbecsülést hozva a kisebbség életébe. A felnövekvõ roma generáció kitermeli
értelmiségi rétegét.
– Mi volt a legnehezebb döntés, amivel
szembesülnie kellett az idei évben?
– A kisebbségi önkormányzatok létét szabályozó törvény megszületése volt talán a
legnehezebb. Nehezen éltem meg, hogy az etnikai és kisebbségi törvény éppen azt a formulát nélkülözi, amely megalapozza a kisebbségek pozitív diszkriminációját, és kedvezményes mandátumhoz juttatja õket. Tudom, hogy milyen ûrt hagyott ennek a lehetõségnek az elvesztése a kisebbségi önkormányzatokban, s most mindegy, hogy roma vagy
horvát, német vagy görög kisebbségrõl beszélünk, hiszen ha egy képviselõjük még ha
csak egy szavazattal is, de ott lehet a települési önkormányzatban, az már esély az érdek-

érvényesítésre, bekapcsolódásra a döntéshozatalba. Ez most hiányzik a törvénybõl. Bízok
abban, hogy rendezzük ezt rövid idõn belül a
négy parlamenti párttal, és visszavisszük a
törvényalkotásba.
– Mi okozott csalódást az évben?
– Mint politikusok, állandóan szem elõtt
vagyunk, sokkal több hideget, meleget kapunk megnyilvánulásainkért. Nehezen élem
meg az ellenérzéseket, a politikai indíttatású
támadásokat, az irigységet. Közel 14 éves
munka áll mögöttem, a csapatom és a családom mögött. Kõkemény munka fekszik abban,
hogy idáig eljutottunk. Nem szoktam én errõl
beszélni, talán most a nyugdíjas roma karácsonyon látott és hallott nagyon tehetséges
csapi kisdiákok mûsora váltotta ki belõlem,
hogy a szokottnál jobban elérzékenyültem.
Nyilván a mindennapokban sok-sok csatát vívunk, de mindig azért dolgozunk, hogy a magyarországi romák számára a legjobb eredményeket érjük el. Úgy fejezzük be ezt a beszélgetést: sokat kell szenvednie annak, aki a
roma politikát felvállalja, de mégis megéri,
mert tehet valamit a magyarországi cigányság felemelkedésért.

Nagy utat járunk be
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A bibliai Noé nyomában
Lukács Norbert a hétköznapjait egy autószalon vezetõjeként a legújabb autócsodák között tölti. Szabadidejét azonban
egy másfajta „jármû” meghódítása köti
le. Különösen érdekli a történelem, az
emberiség történetének olyan kézzel fogható tárgyi bizonyítéka, ami mindenkit
érint. Ezek közül egyik Törökországban,
az Ararát hegyen található: Noé bárkája.

– Mikor határozta el a bárka felkutatását ?
– Kezembe került egy Nemere István
által írott könyv, ami az elmúlt 100 évben
ott járt emberek útleírásait tartalmazta. A
bibliai Ararát szent hegy. Felmértem,
hogy a Nagykanizsa-Isztambul-Dogubeyazit közötti 3200 kilométeres út autóval
két nap alatt bejárható. Mivel a Himalájába már régóta vágytam, ezért megkerestem Böröcz Zsolt pedagógust, akinek
korábban hallottam Nepálról szóló elõadását, és tudtam, õt is érdekli a hegy
maga. Az õ számára az 5100 méter magasság nem jelentett veszélyt, én pedig
még nem másztam hegyet életemben. Így
indult el az expedíciónk. Nem volt egyszerû a hegy környékére jutni, mivel engedély nélkül mentünk oda. A helyszínen sikerült megszereznünk a konzulátusi hozzájárulást az útunkhoz. Csak érdekességként mondom, hogy utunk során találkoztunk amerikai sátrakat õrzõ török személyzettel. Az amerikaiak azt mondták,
hogy a gleccsert fényképezik, ám este,

amikor jobban összehangolódtunk a kurdokkal, kiderült, hogy nem a gleccsert
fényképezte az amerikai ûrhajós a feleségével, hanem a bárkához mentek föl, már
nem az elsõ alkalommal. A kurdok közölték, hogy 5000 dollárért odakísérik az
embereket a hegy másik oldalán található
bárkához. Sajnos hiába voltunk pár száz
méter távolságra, a mi felszereltségünkkel és felkészültségünkkel nem lehetett
megvalósítani a tervünket. Három napra
voltunk berendezkedve, ám mégegyszer
ennyi idõ kellett volna a feljutáshoz. Talán jövõre sikerül.
– Mit tudott addig a bárkáról?
– A mûholdas felvételekrõl látható,
hogy a bárka mérete fele a Titanic méretének. Koordinátái pontosan megfelelnek
azoknak az adatoknak, amit az örmény
útleírások tartalmaznak, azok pedig teljesen megegyeznek a bibliai leírásokkal.
Szent hegyként tartották nyilván, beavatás jellege volt a helynek. Valamikor hurriták éltek ott, a hegy környéke volt a központjuk. Az 1950-es években hoztak le
francia hegymászók anyagmintát róla.
Szénizotópos vizsgálattal megállapították,
hogy 5000 éves faanyagból van a hajó.
Azóta volt két nagy földrengés, amitõl
kettétört, és pár száz métert csúszott az
Ararát oldalába. Megváltozott a klíma is,
ezért részben jégben van a bárka. A bárkát az oldalán lógó, 23 darab, kifúrt nagy
kõvel fékezték le, azok is ott vannak a
környéken. Sokakat foglalkoztat a kérdés,
hogy az az 5000 éves hajó valóban Noé
bárkája, vagy más régi emlék. Valamiért
nem áll érdekében a török kormányzatnak, hogy teljesen egyértelmûvé tegye, mi
van ott, nincs régészeti feltárás, kutatás!
A zóna veszélyes, mert nincs jó viszony a
kurdok és a törökök között. Velünk a törökök és a kurdok is barátságosak voltak,
ám egymás között rendszeresek a fegyveres összetûzések. Nagyon puritán módon
élnek, hihetetlen szegénységben. Szinte
ugyanazokat tapasztaltuk, mint egy kelettörökországi filmben, kõfalak, fagerendák, a közmûvesítésnek nyoma sincs. Ám
a vidék páratlan szépségû. Törökország
az ókori Mezopotámia fölött terül el. Volt
szerencsénk látni a Tigris folyót, az Eufráteszben fürödtünk is. Nagy energiát ad
egy embernek, ha ilyen helyen ott lehet.
Az Ararátról látni egy kisebb hegyet, ott
van egy másik hajóformátum is, ami
nincs befagyva. Az alakja nem hasonlít
Noé bárkájához,inkább csónak formája
van. Az útunkon veszélyes körülmények
között faluról falura mentünk, a kurdok

egyik településrõl a másikra küldözgettek,
de nem találtuk meg egy nap alatt ezt a
másik hajót. Valami azt súgja, nem is
akarják megmutatni az idegeneknek. Nem
biztonságos az út, bármi megtörténhet az
emberrel. A hegy szeszélyes, izgalmas, de
mégis gyönyörû. Én magam nem tudtam
felmenni a csúcsra, 4300 méteren abba
kellett hagynom a mászást, mert nem volt
energiám. Amikor 4300 méteren magasságban elváltunk egymástól Böröcz Zsolttal, nekem le kellett jönnöm. Az a benyomásom így utólag, hogy gyorsan elfogadtam a hegy üzenetét. Pár száz méter után
a gleccseren sétálhattam volna, ami terhelés szempontjából sokkal könnyebb lett
volna, de az is lehet, túl sokba került volna nekem. Nem hegyi betegség fogott el
egyébként, amitõl tartottunk, hanem az
éjszakai hegymászás fárasztott ki. Hajnali
fél háromkor kellett elindultunk ahhoz,
hogy délelõtt tízre felérjünk a hegyre,
mert utána már nem biztonságos a fenntartózkodás. Az elektromos viharok miatt
a villám bármikor odacsaphat. Jégcsákány nélkül pedig nem lehet feljutni, ezért
kétszeresen is veszélyes az ott tartózkodás. Sok iráni turistát láttunk egy másik
útvonalon, õket végig kísérték.
– Mi a következõ úti cél?
– A következõ cél a bárka maga. Ki kell
dolgozni a legegyszerûbb utat és neki kell
vágni. Terepszemlének nagyon jó volt ez
az út, most már tudjuk milyen nehézséggel kell szembenézni, de erre rá kell készülni. Amennyiben elérhetõ célokat tûzünk ki, és akarjuk is azt, akkor összerendezõdnek úgy a történések, hogy a cél
meg is valósul! Úgy gondolom minden
embernek joga és kötelessége, hogy bízzon magában. Ha az ember eljut ilyen területre, érzi az idõ súlyát, nyugodtabb az
emberi lélek is ott. Törökországban mi
csak kaptunk mindenkitõl. Általában benzinkutaknál álltunk meg vacsorázni, mindenhol segítettek, volt aki levest fõzött nekünk, volt olyan benzinkutas, aki átment a
szomszéd étterembe és hozott birkahúst,
friss kenyeret, készített török salátát, és
együtt vacsoráztunk. Csak pozitív értelemben lehet szólni róluk. Amikor leértünk a hegyrõl a Dogubeyazit nevû városba, örültünk, hogy egyáltalán a lábunkon
állunk, bementünk egy boltba sört venni.
A boltos megkérdezte, honnan jöttünk. S
amikor megmondtuk, kapásból rávágta,
hogy „Détári Lajos”. Innen 3200 km-re,
Irán és Örményország határán, egy kis
boltban!
Bakonyi Erzsébet
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Árpi bácsi ajándékai
Nem szeret kapni, csak adni. Apróka otthonában kisebb-nagyobb ajándékok várják gazdáikat, pirinyó porcelánbabák, figurák, becsomagolt italok. Mind-mind gazdára várnak, mert megajándékozandó mindig akad. Árpi bácsi minden alkalmat megragad, hogy valódi és képletes ajándékait szétossza az emberek
között. A beszélgetés végén engem is meglepett egy kis ajándékkal, s ahogy adta, tudtam, bár elveim ellen való, mégsem
utasíthatom vissza, mert õ így, ebben a formában köszöni meg,
hogy egy rövidke pillanatot rááldoztam, hogy meghallgattam.
Sokkal jobban szeret adni, és nem szereti, ha kap, mert az
ajándékot nem tudja elfogadni…gyermekkorában rejlik a titok,
amiért nem, de errõl inkább nem mesélt.
Önkéntes kertész
Nem élt mindig Kanizsán, egy barátja révén szerzett tudomást errõl a városról, arról, hogy itt is van nyugdíjasház. Egykori budapesti otthonából költözött ide, hogy önkéntes kertésze
legyen a Kodály utcai intézménynek. Kanizsát szép kis városnak tartja, szeret itt élni. Amikor a nyugdíjasházba került, a kertet sivárnak, gondozatlannak ítélte, hát, ahogy õ mondja, kapirgálni kezdett. Volt egy öreg kapa – ennyi volt a szerszámpark –
és vett ötven tõ fenyõcsemetét. Nem kis nehézségek árán elültette a fákat... Aztán azt vette a fejébe, gyümölcsfákat ültet,
hogy a fák kínálta mosolygós gyümölcsökkel édesíthessék meg
életüket a lakók. A fák tavaly már szilvát érleltek. Volt, aki vén
bolondnak tartotta, minek ültet fát, úgysem éri meg annak gyümölcsét. De õ ezeket a hangokat meg sem hallotta. Fiatalabb
korában is kedvelte a kertészetet, bár eredendõen hûtõgépszerelõ volt. Most õ a nyugdíjasház önkéntes kertésze.
A benti kert már szépen zöldellt, hát a kinti világot érezte
gondozatlannak. Árpi bácsi keze nyomán aztán szépen lassan
ott is változni kezdett minden. Elõször csak a ház közvetlen
környezetében, a kerítés mellett dolgozott, aztán egyre távolabb merészkedett, és végül a kicsit távolabbi fenyõliget is
megtisztult keze nyomán. Ma már bárki körülnézhet ott, a régi
szemétnek, gondozatlanságnak nyoma sincs.
Amikor megkérdeztem, miért tette, könnycsepp gördült le
barázdált arcán. Csak intett, hamar rendbejön! Míg alágördülõ
könnyeit törölgette, kibukott belõle a vallomás is: a gyerekek
miatt dolgozott, azért, hogy a nincstelenek által otthagyott szeméttõl nehogy betegek legyenek, legyen hol játszaniuk. Sokan
megköszönték önzetlen jótettét, volt, aki levelet is írt, mások
szerkesztõségünkbe juttatták el a hírt.
Telente, mikor az utak havasak, kapja a lapátot, meg a többi eszközt, és letisztítja az utat, mert attól tart, hogy az arra járók megsérülhetnek. Senki sem kéri rá, magától teszi. Néha a környékben lakók megszólják, nem néki való már ez a sok munka, vigyázzon az
egészségére. Õ mindig hálásan köszöni ezeket az aggódó megnyilvánulásokat, mert míg az õt féltõvel szóba elegyed, addig pár percet mindig pihen. Minél többen megszólítják, annál többet pihen,
így minden érte aggódónak elmondja, hogy ezekkel a szavakkal,
mondatokkal, mind-mind az õ egészségét óvják, aztán folytatja a
munkát. Olykor sötétedésig… Már az is elõfordult, hogy véletlenül
kizárták, mert nem gondolták, hogy még mindig kint dolgozik…
Amikor találkoztunk, a ház elõtti tócsákat tüntette el éppen.
A babakocsikkal érkezõ anyukák a kocsikat felemelve tudtak
csak átjutni a tócsákon, de többnyire így sem úszták meg száraz lábbal. Árpi bácsi nap mint nap látta az arra járók kínjait.
Fogta kedvenc eszközeit, és betemette a lyukakat, feltöltötte a
tócsák helyét.

Ajándék
szerszámok
Önzetlen
jótettei
nem maradtak visszhangtalanok. Egy délután, amikor a nyugdíjasok
römizéssel
múlatták az idõt, a
parkgondozó vállalkozástól érkezett egy
hölgy és új szerszámokat ígért, amelyek
másnap meg is érkeztek. Nem ócska, kivénhedt szerszámok
voltak, hanem újak,
szépek, olyanok, amelyekkel még könnyebben ment a munka –
mesélte
felcsillanó
szemekkel az õsz
öreg. Még nagyobb lelkesedéssel vetette bele magát a kertészkedésbe, hiszen mire való az új, szép szárszám, ha nem erre. A fák
még szebben zöldelltek, a virágok még szebben virítottak a ház
udvarán. Minden erejével azon dolgozik, hogy körülötte a világot szebbé varázsolja, hogy betöltsön egy ûrt, egy hiányt….
Fogadott unokák
Senkije sincs a világban. Felesége ugyan volt kettõ is, de az elsõ az italt, a második egy másik férfit választott Árpi bácsi helyett. Egykoron volt egy fia is, de még fiatalon elvesztette. Azt
mondja, mindent megtett azért, hogy letérítse arról az útról, amelyet anyja nyomdokain járva választott, de nem járt sikerrel. Egy
lakótársnõje unokáit „fogadta örökbe”, õket, a családot segíti.
Szeretet koldulva
Nemrég ünnepelték az otthonban. Pénzt kapott, azzal hogy
vegyen magának belõle ajándékot. Pénzt adtak – dohog az
öreg – néhány szép szó, az igen, az jó, mert ezenkívül mindenem megvan... Míg emlékezget, az jut eszembe: az elõttem ülõ
ember adni született. Ám lelke mélyén éppúgy éhezi a mások
szeretetét, mint mi mindannyian. Szívét, lelkét osztja szét, cserébe szeretet, odafigyelést koldul. Elfogadjuk önzetlen ajándékait, s talán meg is köszönjük, nem szívbõl, igazán, csak úgy
megszokásból. Mennyire méltatlan ez mindannyiunkhoz….
Vissza a halálból
Az idõs test, legyen a lélek bármennyire is fiatal, elhasználódik. Megmûtötték. Alig ébredt az altatásból, érezte, valami
nincs rendjén, hívta hát az ápolót. Hamarjában szaladt mindenki….Percek vagy órák múltak, nem tudja, csak arra emlékszik,
ahányszor magához tért a kábulatból, kezét mindannyiszor egy
szép szõke kedves arcú asszony fogta…Amikor meggyógyult,
keresni kezdte a nõvérkét, ám hamar megtudta, aki az ágya
mellett virrasztott, a fõorvosasszony volt maga. Kezét fogva
könyörögte vissza õt a halálból, kezén át sugározta az éltetõ
energiát, mert tudta, Árpi bácsinak dolga van még…Kertek és
elültetendõ virágok sora várja, hogy sokunk életébe hozzon
szépséget, igaz múlandót, de feledhetetlent.
Dukát Éva
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Karácsony
Karácsonyi étkek
idõnket. Az ételek készítését közösen is lehet végezni, és nem kell feltétlenül a fél napot a konyhában tölteni. Ilyenkor is készíthetünk olyan ételeket, amelyek nem igényelnek túl sok munkát, és mégis nagyon
finomak.
– A mesterszakáccsal is elõfordul, hogy az ün-

BALZSAMECETES TENGERGYÜMÖLCSEI KOKTÉL KEHELYBEN
Hozzávalók: 0.5 kg tenger gyümölcsei mix, 2 db alma, ananász, 0,2 dl balzsamecet, só,
bors, citrom, kapor.
A fõtt tenger gyümölcseit lehûtjük, majd a kockára vágott ananászt, almát hozzátesszük
és a citrom levével meglocsoljuk. Fûszerezzük, kevés balzsamecetet öntünk rá. Kehelyben tálaljuk, citromkarika és kaporszál a díszítése.
A karácsony sok háziasszony rémálma, annál is inkább, mert ilyenkor sokszor még a
jól bevált receptek sem sikerülnek, nem beszélve arról, hogy a konyhában töltött fárasztó
órák eredményeként aztán a legszebb ajándékoknak is csak mérsékelten tudunk örülni.
Hogy minderrõl miként vélekedik az ízek
mestere, arról Borda Attilát, a MenDan
mesterszakácsát kérdeztük.
– Mennyi idõt töltsünk karácsonykor a
konyhában?
– A karácsony a család ünnepe, próbáljunk meg jelen lenni szeretteink számára
is, ne a konyha, a fõzés kösse le minden

ASZALTGYÜMÖLCSÖS RIZSGOLYÓK
BARACKZSELÉ TÜKRÖN
Hozzávalók: 1 liter tej, 3 dl tejszín, 30
dkg rizs, só, 10 dkg cukor, vaníliás cukor,
10 dkg vegyes aszalt gyümölcs (barack,
szilva, füge), 10 dkg vaj, pirított mandula,
barack kompót, 10 dkg baracklekvár
A rizst puhára fõzzük a sós, cukrozott
tejben. ha kész, beletesszük az apróra vágott aszalt gyümölcsöket és kihûtjük. Felverjük a tejszínhabot és gyengéden a
riszhez keverjük, tovább hûtjük. A konzerv
barackot lereszeljük és a barack lekvárral
összeforraljuk. Pici likõrt is tehetünk hozzá.
Vízbemártott kanállal kiadagoljuk a tányérra a hideg rizst. A tetejére pirított mandulát
hinthetünk.

nepi étel nem úgy sikerül, ahogy eredetileg elképzelte?
– Mi is csak emberek vagyunk, és ránk is
igaz, hogy ha valamit nagyon-nagyon szeretnénk, hát az juszt sem úgy sikerül. Elrontott étel viszont nincs, ha nem égett oda, akkor még menthetõ, legfeljebb más lesz, mint
aminek szántuk. Azt tanácsolom, ne karácsonykor kísérletezzenek a háziasszonyok,
érdemesebb a jól bevált, a család által is
kedvelt recepteket alkalmazni, lehetõleg
olyanokat, amelyek kevéssé munkaigényesek
vagy már elõzõ nap elõkészíthetõk. A nõk, a
családanyák számára is ünnep a karácsony,
nem szabad hagyni, hogy kifárasszák magukat, hogy a karácsonyból csak a végtelen sütés-fõzés emlékével kelljen visszatérniük a
hétköznapokba.
– A mesterszakácsoknál ki fõz otthon?
– Nem tudom, másutt hogy van, de nálunk a
feleségem készíti a karácsonyi vacsorát. Én a
lányommal a fát díszítem.
– Véleménye szerint miért terjed mind jobban a szállodában ünneplés szokása?
– Évekig éltem Ausztriában, és ott már
abban az idõben hagyományos volt sok családnál, hogy szállodában ünnepeljenek, ott
bontsák ki az ajándékokat. A családok egy
része kényelembõl választja ezt, a másik része – fõként az egyedülálló, idõs emberek –
a magány elõl menekülnek ilyen módon. Õk
sem akarnak egyedül lenni karácsonykor, s
ez érthetõ.

FÉLANGOLOSRA SÜTÖTT BÉLSZÍN
LIBAMÁJJAL,VAJAS ROZMARINGOS
BÉBIRÉPÁVAL, BROKKOLIVAL
ÉS BURGONYARÖSZTIVEL
Hozzávalók: 1 kg bélszín, 30 dkg libamáj, bébirépa, brokkolirózsa, 25 dkg burgonya, 1 tojás, só, bors, rozmaring, liszt, 2
dkg vaj, olaj
A bélszínt felszeleteljük, lapjára fordítjuk,
kézzel gyengéden megnyomkodjuk, sóval, borssal fûszerezzük és kevés olajban
megsütjük. A párolt bébirépát és a brokkolit vajon átforgatjuk és a hús mellé tálaljuk. A reszelt burgonyához lisztet, tojást teszünk, ízesítjük és olajban kisütjük. A vajban átsütjük a vékony szelet libamájakat.
Ráhelyezzük a húsra. Egy igazi királyi, ünnepi fõétel.

– Miért annyira mások a karácsonyi és a
szilveszteri ételek a szállodákban, mint otthon?
– Az emberek ezeken a helyeken tapasztalataim szerint a különlegességeket, a szokatlan,
extrém dolgokat keresik. Így van ez az ételekkel is. Elvárják tõlünk, hogy a hétköznapoktól
gyökeresen eltérõvel lepjük meg õket, legyen
szó akár látványról, akár ízekrõl. A szállodai
ünnepi ételek egyfajta látvány-orgiák és íz-orgazmusok, fogalmazott nemrégiben az egyik
vendég.
-déFÜSTÖLT LAZAC-C
CARPACCIO
UBORKÁS, PRITAMINPAPRIKÁS
DRESSZINGGEL
Hozzávalók:16 szelet vékony füstölt lazac, 0,2 dl fehérborecet, 1 db nagy pritaminpaprika, 1 db uborka, bors, 1 dl olívaolaj, só, petrezselyem, citrom
A paprikát és az uborkát apróra vájjuk,
sóval, borssal, olajjal, ecettel ízesítjük. A
lazacszeleteket ráhelyezzük a tányér közepére, majd az elkészített dresszinggel
meglocsoljuk. Dekorálhatjuk póréhagymával, rozmaring levéllel és citrom szeletkékkel.
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Búza, bor és mézeskalács
Mint kézmûves népi iparmûvésznek vannak hagyományaim, amihez ragaszkodom. Létezik egy
örök divat, ami mindig is volt, a hagyomány. Amikor a karácsonyfa alá búzát tettek, mely a bõséget
jelképezte, a zöld ágak az élet tovább vitelét, az új életet, aztán volt a piros alma, a bor, a gyertya.
Ezeket édesanyám is odatette mindig a fa alá, én is mindig odateszem. Még egy fonott kalács is kerül a fa alá. Ezek hagyományok, melyeket tisztelek és folytatok. Amit még hozzáteszek, az, hogy csuhéból nagyon szép díszeket tudok készíteni. Például az ajtókopogtatómat és az adventi koszorút borostyánból készítem. Szülõházamnál rengeteg van a kerítésen, csinálok belõle koszorút, meghajtom
körbe, összekötöm a végén rafiával, csuhéból készült masnit teszek a tetejére, alá teszek egy csuhéangyalkát, tobozokkal díszítem. Nem hullik le, újévig is megmarad, és szép arany színû lesz a borostyánlevél. Én mindig fehér gyertyát teszek, összekötöm egy kis szalaggal, körberakom borostyánnal,
fenyõtoboz, egy-két csuhélevél, és gyönyörû lesz a koszorú. Szeretem a pirosat is, az az öröm színe, nagyon szép. Nagyon jó hagyomány a mézeskalács sütés. Öt unokám van, szívesen jönnek hozzám és egy csomó mézeskalácsot sütünk mindig együtt. Õk díszítik, tojásfehérjével hagyományosan, nagyon szépen. Isteni illata van, errõl az illatról mindig a gyermekkorom jut eszembe, a fenyõillat, a mézeskalácsillat, fantasztikus, olyan
melegséget érez tõle az ember! Képeslapot is szoktam készíteni, rengeteg fajta van. A két lapot összehajtom, tuja ágakat ragasztok rá szép fenyõ
formában. Gyönggyel, flitterrel ki lehet díszíteni, nagyon kedves, mutatós lesz az így készített képeslap. És ami elengedhetetlen, kalácsot sütök az
unokáknak. Így készülök a karácsonyra.
(Pulai Lászlóné népi iparmûvész mesélt nekünk a karácsonyi hagyományokról, szokásairól, vendég és családváró süteményeirõl.)

A nagy bor hibátlan, tökéletes

Bedõ Zsolt borász, a júliusban Gyõrben,12 ország részvételével megrendezett III. Nemzetközi Borversenyen Nagydíjat ért el a Nagykanizsa
névvel
ellátott
Chardonnay borával. Sikeres szereplését Litter
Nándor polgármester a
Dödöllefesztiválon köszönte meg, s egy kupát
nyújtott át a fiatalembernek.
– Mi a díjnyertes bor titka? – kérdeztük Bedõ Zsolttól, aki egy 180
hektáros borászat borásza és Homokkomáromban is van szõlõje..
– A homokkomáromi szõlõbirtokon hagyományos módon istállótrágyát használunk, valamint réz és kén tartalmú permetszereket. Kémiai
anyagokat nem teszünk bele, ezáltal könnyûek lesznek a borok. Ezt is
díjazták Gyõrben. A jellege, a természetes ízvilága így jött ki, a telepítéstõl számítva 8 év alatt lehetett elérni ezt az eredményt.
– Kitõl örökölte a borász-vénát?
– Gyerekkorom óta mindig volt jó bor az asztalon. Szakképzett borász
nem volt a családunkban, de nagyszüleimnek és édesapámnak is volt szõlõje. Belenõttem a borászatba. A több, mint 10 évvel ezelõtt jött új világ óta a
borászat rengeteg új elméletre épül. Reduktív technológiákkal lehet eredményt elérni, ahol saválló tartályban történik a bor erjedése, kezelése. Van
aki a hagyományos fahordós technológiára esküszik, én azt mondom, hogy
a reduktív és a fahordó kombinálásával lehet nagy borokat elérni. A
homokkomáromi szõlõbirtok mûködtetésének dandármunkáját édesapám
végzi. Tudja, hogyan kell megmetszeni egy tövet ahhoz, hogy másfél liternél
több must ne jöjjön le róla, mert csak akkor tudok olyan eredményt elérni,
amivel nemzetközi versenyeken lehet indulni. Akkor tudok a pincészetnek
segíteni, ha van tétje a borversenynek. A nemzetközi borversenyeken hasznos kapcsolatokat lehet kiépíteni, piacot lehet teremteni. Például egy híres
pesti étteremnek el tudtam adni a gyõztes boromat.
– Véleménye szerint mikor eredményes egy borvidék hosszú távon?
– Akkor, ha együtt fejlõdnek. Egy új telepítés öt-hat éves korában mutatja meg elõször magát. De változik a közönség, változik a divat. Vannak
olyan pincészetek, akik reflektorfénybe kerülnek, vannak akik kudarcba ful-

ladnak, vagy mint a miénk, csendesen dolgozunk a háttérben. A nemzetközi
porondon fõleg a francia és a portugál borbírálók mondanak véleményt.
– A környékünkön lévõ, hegyközséghez tartozó kis területtel rendelkezõ gazdák benevezhetnek ilyen versenyre?
– Próbálkozhatnak, bárki indulhat, ha megfelel a feltételeknek: szûrt
legyen a bor, minimum 5 hektoliter legyen belõle, amit meg is tud mutatni. Ez a terület akkor tudna kilépni a nemzetközi porondra, ha nagyon jó
minõségû borokat tudnának készíteni. A hegyközségnek, és a borász szintû tudással rendelkezõ hegybíróknak kellene ebben segíteni. Gyakran járok Kanizsa környéki borversenyekre bort bírálni, én annak örülnék, ha
tiszta ízûek lennének a borok. Mondok egy konkrét példát: a nagykanizsai
borversenyre eljöttek az ország nagy borászai, és az csapódott le a szakmában, hogy Kanizsán kétféle bor van, a kénes, meg a kéntelen. A termelõk fogékonyak az új technológiára, csak nincs aki elmondja nekik. Így
Kanizsa nem fog elõrelépni semmilyen szinten! A gazdáknak nem tudom
fogni a kezét. Azoknak a pincészeteknek – amelyeknek nincsenek olyan
referenciaboraik, amelyek bárhol megállnák a helyüket –, nincs jövõje.
Arra kell törekedni, hogy hat-hét borválasztékból egy vacsora sort föl
tudjanak állítani. Olyan hegybírók kellenének, akik járják a hegyet, kóstolják a bort, és megmondják a gazdának, hogy most kénezze, derítse a
bort, vagy tartsa feltöltve a hordót.
– Mi kell a környezetünkben gyakran hangoztatott borturizmushoz?
– Meg kell felelni az uniós elõírásoknak és tiszta ízû borok kellenek.
A Kanizsa környéki birtokok kicsik ehhez, és a piac tekintetében sem látom a rációt. Ahhoz például, hogy a német vendégeket Zalakarosról elhozzuk Förhéncre, Homokkomáromba, vagy a szentgyörgyvári hegyre,10 millió forintos beruházás kellene, és akkor a vendég még nem is
biztos, hogy eljön.
– Milyen eredményt szeretne még elérni?
– A cél a nagy bort létrehozni. A homokkomáromi terület alkalmas
rá, a referenciaboraim megvannak, csak finomítani, csiszolni kell a
technológiát. A nagy bor hibátlan, tökéletes, olyan mint egy kis csoda.
Ha a szakma valamire azt mondja, hogy nagy bor, az igen! Ehhez idõ,
és jó idõjárás kell. Minden borász vágya a nagy bor elõállítása.
– A karácsonyi asztalra mit tegyünk a fehér húsokhoz, csirkéhez,
pulykából készült ételekhez?
– Chardonnay bort ajánlanék. A piros húsokhoz pedig villányi Portugiesert, desszert borként a kései szüretelésû furmintot, esetleg a
hárslevelût, de inkább az aszút javasolnám.
Bakonyi Erzsébet
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Fánkok a háztetõn
Már csak néhány nap, és itt a Karácsony. Javában folynak az ünnepi elõkészületek: a lakásajtókon, ablakokon színes karácsonyi díszek, az ajtókon túl, az otthonokban is egyre több minden
jelzi, közeleg a szeretet ünnepe. Túl vagyunk a nagytakarításon, az adventi koszorúk mellett polcainkon, asztalainkon is megjelennek az ünnep közeledtét jelzõ díszecskék. Lassan mindannyian
sort kerítünk az utolsó ajándék megvásárlására, s azok ünnepi köntösbe öltöztetésére. A szenteste napjának délutánján feldíszítésre kerülõ fenyõ is beszerzésre kerül. Az üzletekbõl a „mennybõl az angyal” lágy dallama szûrõdik ki, a lakásokból édes, vaníliás illat tör utat magának az ajtó
résein és a kulcslyukon át, így adva hírül a világnak: készülnek a karácsonyi sütemények. Aztán
elérkezik a várva várt nap. A gyerekek izgatottan várják az estét, amikor a csillogó pompába öltöztetett karácsonyfa alól elõkerülnek a gondosan becsomagolt meglepetések. Az ajándékozást
az ünnepi vacsora követi, hol kisebb, hol nagyobb családi körben. Hal, mákos guba, töltött káposzta, mákos és diós bejgli, és sorolhatnánk, mi minden tartozik a hagyományos szentestei menü-választékhoz…
De vajon mindenhol így készülnek a
Karácsonyra? És ha nem, akkor miben különböznek a mienktõl más népek ünnepi
szokásai, hagyományai? Dr. Varnava
Charalambost, a kórház gyerekosztályának orvosát a ciprusi karácsony-ünneprõl
kérdeztük:
– Miben hasonlít egymásra a karácsony
megünneplése Magyarországon és az Ön
szülõföldjén?
– Bár nálunk a húsvét számít a legnagyobb ünnepnek, a karácsony is fontos
szerepet tölt be az ünnepek sorában. Sok a
hasonlóság a szokások között, hiszen
nálunk is családi ünnepnek számít a kará-

csony, nagy a készülõdés, díszítünk karácsonyfát, és ajándékozásra is sor kerül, de
nem egészen akkor és úgy, mint Magyarországon. December 24-én ugyanis még
nincs ünneplés, csak 25-én, sõt a legtöbb
családnál a karácsonyfa sem ekkor, hanem majd csak január elsején kerül felállításra. A fa általában mûfenyõ, hiszen arrafelé nincsenek fenyõerdõk. Az ajándékozás is az újév elsõ napján történik, és ebben a keresztszülõknek nagyon nagy szerepük van. Az ajándékozás elmaradhatatlan
része a pénz adása is. Egyébként a gyerekek a mindennapokban is sokkal szorosabb kapcsolatban vannak a keresztszülõkkel, mint itt Magyarországon.
– Mi történik 25-én? Hogyan zajlanak az ünnepek?
– Az elõkészületek, azaz a
takarítás, bevásárlás, sütés-fõzés éppen ugyanúgy, mint itt. Ami pedig
az ünnepet illeti: 25-én
délelõtt mindenkinek, aki
nem túl beteg hozzá, kivétel nélkül ünnepi misére
kell mennie. Ez azt jelenti, hogy a falvakban a
pap – aki egytõl egyig ismeri a lakosokat, így tudja, kire kell még várni –
addig el sem kezdi a misét, amíg valaki hiányzik.
Aki nem ér oda idõben,
azért elmennek. A gyerekek csak teljesen új ruhában, cipõben mutatkozhatnak aznap a templomban. Régi hagyomány,
hogy a szeretet napján a
haragosoknak is kezet
kell fogniuk, ki kell békülniük egymással. Azon a

napon nincs veszekedés, csak megértés,
nyugalom és szeretet. Az istentisztelet után
a szülõi házban összegyûlik a nagy család,
és együtt fogyasztják el az ünnepi ebédet.
Talán az utóbbi idõben ott is gyakoribbá
vált – mint néhány nyugat-európai országban –, hogy a fõ fogás a töltött pulyka, de
egyébként nincsenek különleges szokások
az ételekkel kapcsolatban. A napot aztán
együtt tölti a család, éppen úgy, mint Magyarországon. Még elég sok helyen jellemzõ, hogy estefelé az asszonyok az általuk
készített fánkokból a háztetõre dobálnak
néhány darabot, úgy tartják ugyanis,
hogyha ott megetetik a rossz szellemeket,
akkor azok nem jönnek le a földre, és nem
bántanak senkit.
– Beszéljünk egy kicsit szilveszter illetve újév napjáról, hiszen – mint azt említette – akkor díszítenek fát, és az ajándékozásra is akkor kerül sor, nem karácsony
napján.
– Igen, ez így van. Ami a szilvesztert illeti, közel sincs akkora ünneplés Cipruson,
mint Magyarországon. Éjfélkor persze van
pezsgõs koccintás, de sem elõtte, sem utána
nincs trombitálás, petárdázás, nincsenek
külön szilveszteri programok, bálok. A legtöbb helyen az új esztendõ elsõ napján állítanak fenyõfát, amit hasonlóképpen díszítenek fel, mint ahogy itt Magyarországon
szokás. Aznap délelõtt is illik elmenni misére, de ekkor már nem vár a pap senkire. Viszont arrafelé úgy tartják, hogy az egész
évre rányomja bélyegét a legelsõ nap, így
aztán a misérõl való távolmaradást, mint
rossz cselekedetet nem sokan vállalják fel,
inkább elmennek a templomba. Aztán újra
összegyûlik a család, hogy az újév elsõ
ebédjét közösen fogyasszák el. A sokszáz
éves hagyományokból, babonákból mára
kevés maradt fenn, egyiket közülük most
szeretném megemlíteni, mert ez még szinte
minden családnál megtalálható. Január elsején az ünnepi ebéd elengedhetetlen tartozéka a „vaszilopitta”. Ez tulajdonképpen
egy kör alakú, házi készítésû kenyér, amibe
– ki tudja, hová, de - belesütnek az asszonyok egy pénzérmét. A babona szerint
egész évben arra fog a szerencse rámosolyogni, akihez ez az érme kerül a kenyér felszeletelése után. S hogy mikor kezdõdik az
új esztendõ? A ciprusi emberek szerint éppen abban a pillanatban, amikor abban a
folyócskában, amely a Marathasa nevû falu
határában folyik, újra útjára indul a víz.
Merthogy a hiedelmek szerint éjfélkor egy
másodpercre megáll a mederben a víz folyása, így búcsúztatva el az óévet.
Szõlõsi Márta
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Csak faragnék, faragnék...
Augusztus 20. alkalmából rendezett díjátadó ünnepségén Sólyom
László köztársasági elnök felkérésére Göncz Kinga miniszter kitüntetéseket adott át. Az elismertek között ott volt László György fafaragó mûvész, aki a roma kultúra és a mûvészetek terjesztése, az õsi
mesterség, a hagyományok ápolása, a fiatalok szemléletformálásában kifejtett példaértékû munkásságáért kapta az elismerést. Néhány napja a megyei Nemzetiségi Napon ismét elismerésben részesült az idõs fafaragó, a megyegyûlés oklevelét és ajándékát kapta. A
kitüntetésekrõl, életérõl, a romák sorsáról beszélgettünk vele.
– Dolgoztam a költségvetési üzemnél, a gépgyárban, a régi Városgazdálkodásnál. 45 évet dolgoztam, nem volt hiába. 65 ezer forint kölcsönt vettem fel, mert önerõbõl nem tudtam házat építeni. Kalákában
szerettem volna felépíteni a házat, de barát, segítség csak akkor van, ha
inni, enni kell, így nem segített senki. Akkoriban volt a Mózes Pál a tanácselnök, azelõtt meg a kefegyár igazgatója. Ismertük egymást, kértem
tõle, hogy segítsen: négy gyerek mellett nincs erõm egyedül felépíteni a
házat, nyár közepén vagyunk, és télre nem lesz hajlékunk. Segített, a
kölcsönbõl egy cég felépítette a házat. Azóta, negyven éve itt élek.
– Milyen gyerekkora volt?
– Valamikor ott laktunk, ahol az új út megy Egerszeg felé, Korpavár
Kámáncs között. A kanális elõtt volt egy nagy köralakú bokros rész.
Ott telt a gyermekkorunk.
– Milyen volt romagyerekként növekedni?
– Tudja, mit mondok kedvesem, rossz volt. Borzasztó volt a szegénység. A háború után semmink nem volt. A mûvészek lejöttek Budapestrõl, hogy ruháikért, festményeikért cserébe ennivalóhoz jussanak. Nekünk még ennél is kevesebb volt. Sárgunyhóban laktunk, négyen voltunk testvérek. Az apám a fronton meghalt, így anyám összeállt egy
másik férfival, akinek szintén voltak gyerekei, és így lett tizenegy gyerek, meg az öregek. Sokszor nem volt mit ennünk, még takaró sem volt.
– Mibõl éltek?
– Az öregek nagyritkán kaptak egy-egy nyárfát. Szóltak a faluban:
„Jöjjön Miska bácsi, aztán vágja ki ezt vagy azt a fát. Dolgozza fel felébõl”. Ez azt jelentette, hogy a fából faragott tárgyak fele a fa egykori
gazdáját illette a másik felébõl faragott kanalat, teknyõt meg a cigányok adhatták el a vásárba, vagy élelmiszerre cserélték a faluban.
– Nem volt ellentét a romák meg a nem romák között?
– Százszorta jobban együtt tudtunk élni a háborúk környékén, mint
most. Nem tudtuk, mi az a diszkrimináció. Én itt ebben az utcában ma sem
érzem, hogy volna ellentét a magyarok és a romák között, itt senki nem
mondana rám rosszat. Nem bántjuk egymást. De ha valaki bejön az utcába, és azt kérdezi, hol lakik ez a László Gyuri, a válasz mindjárt az: „az a
cigán itt lakik”. Ezt mindjárt hozzáteszik, de nem ez számít. Régen a faluban együtt játszottunk a kulákok, a parasztok gyerekeivel, az emberek sosem bántottak minket, legfeljebb a gyerekek között volt némi ellentét.
– Mi hát a diszkrimináció oka?
– A rendszerváltással mindannyiunk élete megváltozott. Az emberek
kezébõl kivették a kenyeret, sokan elveszítették a megélhetésüket, az
analfabéta cigányoknak esélye sem maradt a normális életre. Hiába a
számítógépes munka meg a többi, ha nem értünk hozzá. A mezõgazdaságból is kiszorultunk…Ledolgoztam 45 évet, a mamával együtt van 90
nyugdíjunk, s azt mondom, mi boldogok vagyunk, vagy azok lehetnénk,
ha nem látnánk a gyerekeink sorsát. A lányaim az egyik elmúlt ötven, a
másik is hamarosan annyi lesz, nem kapnak munkát, mert öregek. Nem
kellenek a maszekoknak, mert öregek. A gyerekeink, az unokáink már
mind tanult emberek, van közülük egy, amelyik fõiskolára jár. A többiek is mind érettségiznek, szakmát tanulnak.
– Hogyan kezdõdött a faragás?
– Évtizedeken keresztül figyeltem a szüleimet, a rokonaimat, akik faragtak, ebbõl éltek. Egy cigánytanyán laktunk, s a három család mind ebbõl

élt, még a jövendõbelim apja is. Mindig figyeltem, mit
hogyan csináltak.
A negyvenes-ötvenes évekig adott ez
kenyeret nekünk,
addig, amíg a mûanyaggyártás
el
nem
kezdõdött.
Amikor megjelentek a mûanyag háztartási eszközök és
elvették a kenyerünket. Addig a vásárokon százával
árulták a faragott
kanalat, melencét. Ha most erõm, egészségem volna, csak faragnék, faragnék, mert minden darabot el tudnék adni. Az emberek ma is szeretik a
fából faragott, kézzel készített kanalat, mert abból lehet kóstolni csak igazán. A gyári kanál sekély, kicsorog a szaft, a leves. Az én kanalaim mélyek…A kanalaimmal nem kell piacra mennem, már itt az utcában elfogy
mind. Évszázadokon át a cigányok készítették a hússózó teknõt, a dagasztóteknõt, a mosóteknõt és a melencét is. Különbözõ használati tárgyakat
készítettünk, amit a parasztság megvett, és volt mibõl élnünk. Én azt mondom, mióta a világ a világ, sõt elõtte és utána is így lesz: a fa százszor
jobb anyag, mint a mûanyag. A fának lelke van, élõ anyag, amely az életet
segíti, míg a mûanyag elpusztít mindent.
– Mennyi idõ alatt készül egy kanál?
– Fél óra, aztán kicsit kicsiszolgatom, mert ha enni kell belõle, akkor azért legyen rendes.
– Mibõl készülnek a kanalak?
– Nyárfából. A fát többnyire ajándékba kapom. Mindig szólnak, ha
van valahol fa. Ma már öreg vagyok, nem tudom magam elhozni. Amikor a nyáron volt az a nagy vihardúlás, itt a laktanyában is kidöntött
néhányat a szél. Gondoltam, elhozom egyedül. A szomszédok úgy lepirongattak, hogy miért kellett nekem egyedül a hátamon hazacipelni!.
– Mivel dolgozik?
– Szarukapával, amibõl egyet a fiam készített, a másik kettõ még
gyári, s ketten sem vagyunk annyi idõsek, ahány évesek ezek. El szoktam menni a régi barátaimhoz, s ott a régi szerszámok között válogatok. Az ott talált régi, kivénhedt szerszámokból készítek eszközöket, régi kaszákból például. Hidegkovácsként magam formálom a szerszámok
egy részét, s olyan élük van, mint a borotva. Van egy kis pecóm ott hátul, ott mindent meg lehet találni, ami nekem kell a faragáshoz.
– Többször is elismerték már.
– Elérzékenyültem, amikor átvettem Göncz Kingától az elismerést.
Megbecsültnek, elismertnek éreztem magam a munkámért. Boldog voltam,
de azt el kell mondanom, hogy Teleki László és Váradi Istvánné nélkül
nem sikerülhetett volna. Másfél évtizeden át sokat dolgoztunk együtt, soksok kanalat faragtam, tanítgattam a gyerekeket. A szívem azért fáj, ha
meghalok, nem lesz, aki kanalat farag majd. Minden unokám tanult ember, és ezt az örökségét egyik sem akarja. Az egyik azt mondta, azért nem
farag kanalat, mert akkor azt hiszik róla, hogy cigány…Inkább hinnék róla, hogy cigány, inkább higgyék róla, és tudja, hogy az, mert ettõl nem kevesebb, mint a többi ember…Cigányul nem tudnak beszélni velem, mert
nem értik a nyelvet, szégyellik. Én sosem szégyelltem, hogy cigány vagyok,
nincs is mit szégyellnem. Világ életemben becsületes, tisztességes munkával kerestem a kenyerem, a gyerekeimet is erre neveltem.
-dukát-

Karácsony
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Czene Csaba:

Csere Andrea:

Gyermekkori telek

Karácsonyi üzenet

Hova tûntek a gyermekkori telek,
a répaorrú, szénszemû hóemberek,
a régi jászlas ünnepek?
A karácsonyi kalács illatok,
a szántalpakon szálló vidám sikolyok?
Ma kemény tél faggatja vacogó napjaim,
korbácsos szelek kínozzák csontjaim.
Messze topogott a hóban a fenyõvel az angyal,
pislákoló gyertyát gyújtott, szikrázó jégcsappal.

Karácsonyi gyertyafényben
A szikrázó csillagok,
Szíved mélyén érezned kell.
Ez a csillag én vagyok!
Lehetsz messze, távol tõlem
Szívünk mégis összeér,
S beragyogja lelkünk fénnyel
Szent karácsony ünnepén.

Fa Ede:

Most
az akarat és jókedv
hét mérföldet lépõ
mesecsizmáját húzod fel!

Téli erdõk
csikorgó jégzenéje
messzi marad,
nem érhet
utol.

Az égrõl a földre
egy szelíd csillag nevet;
levegõben fenyõillat árad
átfújván az étert
és éjszaka ragyogó fény támad.

Erdõs Attila:
Gondolatok karácsony éjjelén

Túl a Csonthegyeken,
túl az ok-okozat
jégikrás,
vaksi
mocsártavain
vár rád a gyerekkori,
s egy sosem volt Karácsony.

Görcsös válladon
bolygónyi gondok
vad terhével is
végleg
odaérhetsz!…

Karácsonyi ének

Újra fogva tart a kegyes varázslat.
Imádattal, csodálkozva állok,
megjelenik lelkemben
az idilli gyermek-álom.
Csoda az, mi itt történik.

A kisváros
ködös kõkagylója
moroghat önmagának.

Mért lenne kurtább
a hited,
mint az út?
Még nincs vége
a “végtelen regének”!

THEODOR STORM (Németország)
(1817 - 1888)

Félelem öröme tölt el.
Mert most itt a szent óra!
Megszólal a távolban
egy templomi harang. - Határtalan
boldogság van szívemben.

CSILLAGÚT

Nézd,
a Tejút. minden csillagával,
a távolságtól
csengettyûvé
törpült.
Hallod, hogy csilingelnek
az Újjászületés
jászola
körül?

Eszperantóból fordította: SZABADI TIBOR

Gáspár András:
Ima
adj mosolyt arcomra borúsan ébredõ hajnalon,
és tedd, hogy fertõzzön a tõled kapott mosolyom
adj ételt mindig csak annyit mi éhségem elveszi,
és tedd, hogy étvágyam ne vehesse el senki
adj nyugalmat elviselni mit tesz a sok arctalan,
és tedd, hogy aljasságuk mégse tûrjem harctalan
adj örömöt más örömébõl, ha õ nem adna is,
és tedd, hogy szívem ne legyen sem irigy, se hamis
adj békés csöndet este, ha tudatom álomba hull,
és tedd, hogy ébren se legyek soha álomtalanul
adj és kérlek ne kérj cserébe semmit,
én kérés nélkül adni akarom
amivel tartozom, és egyben, semmint
elaprózni, én magamat adom

Az
utcák
már
kihaltak,
és
csendes a város
karácsony éjjelén.
Utcai
lámpák körül is
elûlt a fény:
csintalan hópelyhek
játszadoznak könnyedén.
Igaz
szeretetrõl
álmodik az éj
szent-karácsony ünnepén.
Benn
a jó meleg szobában
fenyõfa illata mámorít.
Gyermekeink
vidám örömzsongása
a
pompázó
fenyõ közelébe szólít.
Csodás fényében fürdik drága,
fáradt arcod.
Hosszan elgondolkodom;
mert
ismét Néked köszönhetem
a
BOLDOG KARÁCSONYT.

Karácsony
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Horváth Györgyi

Bakonyi Erzsébet
Karácsonykor
Elfog a borzongás, ilyentájt karácsonykor.
Fázósan, szél-suhogásban visz a vágy vissza,
Fel a dombra, hol gyermekkorom háza állt:
Nyikordul a láthatatlan ajtó,
Rám omlik a melegítõ fény,
Hol volt, hol nem volt emlékek
Hópiheként szállnak,
Ilyentájt, karácsony havában.
Kacagó tollpihék fûzértánca,
Megannyi édes sütemény.
Gyermekzsivajt olt anyám
Halkuló szava, még tovább álmodnék...
Bimm-bamm, kopogtat, csilingel,
Világra mosolyog a várandós égi fény...
A pásztorok útra kelnek,
Kis Jézushoz igyekeznek...

Riersch Zoltán:
Egyedül… karácsonykor
Rántott húst rég nem ettem,
csak az Isten tudja, mikor volt
terített asztalom.
A gyertyafényt is elfeledtem,
nem tudtam, hogy’ kell gyújtani,
az üres, magányos asztalon.
Részem, a fokhagymás rántott - leves,
van miért, elgondolkodom:
Van – e még ezen a földön
szükség rám, van – e feladatom?
Ki mondja meg?
Én tudom, mivé lettem,
de ki szólít meg, hogy kellek,
ki ébreszti fel öntudatom?
Egyedül fõzöm az üres ebédet:
Üres ebéd lesz, üres asztalon!
Istenem, te tudod (?), bár üresnek tûnik,
de nihiltõl mentes, - ép, tudatom!
De nem szólít meg senki,
nincs ki, felébressze
karácsonyi gondolatom.

Hegyi Attila:
Gyertyák
Halvány arcok tánca jár cikázó fényben,
Szemekben derû csillan
andalító lágy zenével –
lángol, vibrál, színpompás karácsonfán
ünnepet kínál,
Gyertyafénykeringõ dallama meghitté
lesz angyalok énekével.

Sabján Ferenc:
Csillagkarácsonyon
Péntek Zsófia
Pásztortüzek fényén
Pihentetem lelkem.
Szenteste éjjelén,
Angyal állt elõttem
Csillagköntösében.
Összerezzent testem,
Épphogy észrevettem,
Így szólított: Ember!
Csillagkarácsonyon
Miért vagy hitetlen?
Megváltód született,
Láttam Betlehemben.
Kövess, ha tudsz engem,
Miként a Pásztorok
Betlehem csillagát,
Állhatatos hittel!
Legyen e perc örök,
S erõd, tiszta hited,
Csillagkarácsonyon
Fogadjon be Isten!

Karácsony
Erdei László:
Gyémántom
Fényed elvakít
Magadhoz hív
Melengetõ fényözön
Virágzó öröm
Veled tündököl

Betakarjon a szeretet
Csendes télben
hideg fagy vagyok,
szívemet a semmi
érinti meg,
s jégcsapok lógnak
dermedt ablakából,
kiégett szívtelen
fagy közé
bújnak egyszerû
holnapok.
Csak várnak, csak várnak,
kopognak ajtómon,
hogy csitítsam el a telet.
Kérek fészek-meleget
a csillagok között,
s szóródjon ránk
a fény,
s találkozzunk a télben,
s várjuk,
hogy betakarjon
a szeretet.

A tájra hó szitál,
s köd, pára lesz a társa,
zengõ fenyvesek közt
nem talál barátra.
Az arcokon öröm lángja gyúl,
a szívekben megpendül egy húr,
s angyalok zendítenek a dalra:
Szállj fel, fel gyere velünk a magasba!

Csillog a szív.

Dezsõ Ferenc:

Csillagporos úton,
hólepte domboldalakon
halad csendben, némán,
lemondón Karácsony napján
a Magány.

Tulok Teréz:
Szeretet
Szeretem a csendet, mert megnyugtató,
Mint eget tükrözõ mélykék, tiszta tó.
Szeretem a napfényt, mert felmelegít,
Szeretem a nótát, mert jó kedvre derít.
Szeretem a gyermekszáj édes mosolyát,
Ártatlan, kék szemek tiszta sugarát.
Meghallom benne az égi zenét,
Melyet az angyalok kürtölnek szerte szét.
Szeretem az ágak közt játszadozó napfényt,
A hitet, a szeretetet, és a reményt.
Szeretem az erdõk üde illatát,
Fészkén pihenõ kismadár dalát.
Szeretem a hegyet, virágos mezõt,
Mert meglátom bennük a nagy teremtõt.
Szeretem a rétet, füttyös ligetet,
Ahol éjjel-nappal nyugalmat lelek.
Szeretem a szépet, melyre szívem vágyik,
Szeretem a jót, mit szomjas lelkem áhít.
Az Istent, a Mindenhatót, az Atyát,
Ki meghallgatja kérésünk minden szavát.
Szeretek én mindent, miben csak meglelem
A te kezed nyomát édes Istenem!
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Közgyûlési mesék

És akkor Piroska megkérdezte a farkastól:
– Farkas-barkas, miért van olyan nagy szád?
– Azért Piroska, hogy ezt a szép nagy vajas szendvicset bekapjam!
– Farkas-barkas, gondolj az egészséges táplálkozásra is!
– Igazad van Piroska, egy kis friss pipihús amúgy is a kedvemre
való volna! (Vásároljon garantáltan madárinfluenza-mentes
szárnyast a Vetési Varjú Kft-tõl! )

Szilveszter
Betelt a pohár!

Elege lett Szányi Gábornak, az Ipari Park, valamint Hiesz Miklósnak, a Gazdaságfejlesztõ Kht. ügyvezetõjének az Ipari Parkot
ért sorozatos kritikákból. December 6-án, Miklós napján, együttmûködési szerzõdést kötöttek. Hagyják békén a laktanyák környékét, mert....! (A mondatot nem is kell folytatnunk, a kép magáért
beszél. Jó tudni, a két ügyvezetõ készül valamire!)

LESZ, AMI LESZ!

Kísértet járja be Nagykanizsát, a liberalizmus kísértete (nem
mese, ez gyermek...)

Csaba király elhatározta: annak adja fele kórházát és mûvese
állomását, aki a legjobb tanácsot adja arra a kérdésre: mikor fial
legjobban a 100 milliócska a ládafiában. Kölcsönbe adva, tisztes
kamatra, vagy tõzsdézzünk belõle egy kicsit, persze csak szolíd
állampapír alapon? Azok a válaszok, amelyek azt tanácsolják,
hogy adjunk belõle béremelést, fizessük ki a számláinkat a lejárat
elõtt, vagy kössük párnacihába, nem versenghetnek.

Összeült a Mûvészeti Tanács. Nagy gondban voltak, mert a pályázati felhívásra beérkezett félszáz pályamû közül nem tudták kiválasztani a Tervtanáccsal közösen, hogy melyik a legértelmezhetõbb kompozíció. Most mit
tegyünk, tanakodtak hosszasan. A döntést elnapolták egy héttel, dûlõre még
sem jutottak. Erõsítés kellene, súgta Papp Nándor, a városfejlesztési bizottság elnöke. Kotnyek István festõmûvész felskiccelte az elképzelését, amit
Ludvig Zoltán mûvész úr sem vélt megtalálni egyik mûvön sem. Szerencsére, Halász Gyula önkormányzati képviselõnek mentõ ötlete támadt.
Hölgy erõsítés kellene!– mondta. Azt javaslom, hívjunk meg egy határozott
hölgyet a bizottságunkba! Ki sem kellett ejteni a hölgy nevét, Stamler Lajos bizottsági tag máris tárcsázta Gyertyánági Endrét, a Civil Fórum fõemberét, nézze meg a listáját, van-e még szabad kapacitása Büki Erzsébetnek,
a Hölgyklub vezetõjének! De hiába igyekeztek, a határidõbõl kifutottak, és
lesz, ami lesz alapon az egyik pályamûre rámutattak.

Bergengócia lakópark épül Kanizsán
Bergengócia lakópark épülhet Kanizsán! A szenzációs hírt Kámán
László IKI vezetõ jelentette be az Erzsébet téren megtartott sajtótájékoztatóján. Az archaikus vonalvezetésû házak gyorsított technológiával készülnek, véleménye szerint népszerûségük vetekedni fog a panel
házakéval. A befektetõ kikötötte: az elsõ 50 garzont csak az Erzsébet
téren hajlandó felépíteni. A luxuslakásokat azoknak utalja ki, akik meg
tudják fizetni a jó kilátást és a rálátást a hivatalra. A sajtótájékoztatón
felemelte hangját Gáspár András, a VIA kormányosa. Egyszerûen kijelentette: az Erzsébet teret nem adják, a térre szüksége van a város
népének! Hol rendezhetnék meg másutt, a Város Napja fergeteges forgatagát! Csak zárójelben jegyezzük meg: Kámán László ötletével nem
értett egyet sem a Városvédõ Egyesület, sem a Bölcs Tervtanács. A feszült helyzet oldása érdekében Papp Péter képviselõ közbeszólt: a lakóparkot építsék fel Sáncban! Van ott szabad zöld terület bõven. De
nem hagyta magát a másik peremkerületi képviselõ sem. Sajni József
felajánlotta: építsék fel Bergengóciát Miklósfán. Zöldövezet ott is van,
igaz, 3 méterrel szûkebb, mint Sáncban! A vita során döntetlen helyzet
alakult ki. A sajtótájékoztatón feltálalt zsíros szendvicset és kemény
vizet megkóstolták a jelenlévõk, és hazamentek. A két képviselõ lakossági fórumot hív össze ez ügyben, így a végsõ, igazságos döntést a
lakosság hozza majd meg.

Szilveszter
Szilveszteri jókívánságok
Litter Nándor polgármesternek: Megyeszékhelyt!
Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõnek: Osztódással szaporodó frakciót!
Czupi Gyula könyvtárigazgatónak: Könyvtárat!
Halász Gyula önkormányzati képviselõnek: Madárfészkeket a belvárosi patak parti fáira!
Polai József önkormányzati képviselõnek: Lakóparkot Bajcsa és
Kiskanizsa közé!
Az 56-os szövetségnek: 56-os emlékmûvet!
A Zala Volánnak: Menetrendet!
Bicsák Miklósnak: Gázt Korpavárra!
Budai Istvánnak: Kanizsa Hetilapot a postaládába!
Tegzes Zsoltnak: Keleti kereskedõmentes övezetet!
dr. Molnár Józsefnek: Új szolgálati gépkocsikat!
Mádé Károlynak: Befektetõket nyugatról is!
Papp Ferencnek: Telis-tele házat!
Zala Rádiónak: Frekvenciát!
A város minden lakójának: áldásos, boldog ünnepet!
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A kórház
privatizálható
Sajtótájékoztatót tartott a minap a kórház privatizációjáról
Cseresnyés Péter, dr. Fodor Csaba és Marton István. Egyöntetûen
megállapították: a kórház mûködtetése megfelel az elvárásoknak.
A betegek száma évrõl-évre egyre több. Mûködtetésének vállalkozásba adása 2007. január 1-tõl
megoldható. A sajtótájékoztató
híre élénk visszhangot keltett a
Pénzügyi Bizottság berkeiben.
Budai István bizottsági elnök, immár sokadszorra tette fel a kérdést Marton Istvánnak: mondd
Pista! Tulajdonképpen ki a bizottság elnöke? Te, vagy én?

Képviselõk képtelen természetrajza
Hogyan lesz valakibõl képviselõ? A dolog egyszerû: elindul a választásokon mint ember, mint egy homo
sapiens és megválasztják politikusnak, ami már nem ugyanaz. Fontos az önbizalom, azt képzeli, hogy van
hozzá képessége. Képernyõre kerül, ahol kiderül, hogy ez képtelenség, de van hozzá képe és viseli, ezért hívják képviselõnek. Ez maga a képzavar, de hamar képlékennyé válik.
Van, aki a képviseletet összekeveri a népviselettel és a képességet a népességgel, amelyre felváltva hivatkozik. A hím képviselõt képviselõ úrnak, a nem hímet képviselõ asszonynak szólítják. A képviselõ csak komoly ember lehet, mert a képviselõség komoly dolog. Aki viszont humoralizál az kiváltja az emberek szeretetét.
A liberális képviselõnél fontos az urbánus jelleg erõsítése, az idegen szavak használata, a „summa summarum”, vagy az „önkormányzat univerzumának, a fõtábla sarokszámainak strukturális homológiái, a társadalmi csoportok szociológiai vulgarizálódást tükrözõ egzisztencialista interpretációiban”. A többi képviselõ ugyan nem érti, de tiszteletet parancsol.
Az álkonzervatív képviselõk szavalják el a: „hej láttál-e már vízen buborékot, haj!” címû népi regölõst.
Egy kiélezett vitában ez minden jó magyar ember szívének kedves.
Az álszocialista képviselõknél elég, ha önmagukat adják, és osztódással szaporítják a frakciók számát.
A képviselõi mosolynak nemes célja van. Azért mosolyog, hogy lássák a foga fehérjét.
A képviselõ a székében a választásokig mindig üljön kényelmesen, a fejét kissé hajtsa elõre, hogy a nyelve
szabad legyen. Legyen napszemüvege, mert az olyan képviselõs; ha lányos arca van, viseljen szakállt, vagy
hasogasson szõrszálat az ügyrendi bizottságban.
Meg kell tanulnia nyitott szemmel aludni és okosan nézni. A homlok többszöri ráncolása és a fej csóválása nagy munkától menti meg a képviselõt. Helyettesíti a beterjesztés elolvasását. Ha mégis elalszik a képviselõ, akkor a felébredést nagyon lassan kell végezni, kerülni kell a hirtelen mozdulatokat, és a „hol vagyok?, hol vagyok?” felkiáltást.A fejet alá kell támasztani a kézfejjel. Ez nagyon célszerû, mert így nem esik
le az álla és a gondolkodás látszatát kelti. Amennyiben rémálmok gyötrik a nagy felelõsség viselésétõl, azt
kell álmodnia, hogy már a költség vetésnél – arat, avagy irodalmi mûveltségét kell fitogtatnia: zúg az éji bogár, nekimegy a falnak…
Az önismeret nagyon fontos. Ha meg akarja magát ismerni, hogy milyen is valójában, akkor utazzon
busszal. Az öltözködésnél csak a derék feletti ruházat számít, mert az látszik a képernyõn. A választék nagyon fontos, fõleg a hajban.Bocskai-ruhát nem ajánlott viselni, mert hátha teremõrnek nézik.
Ha a természet a szépségjegyeknél nem volt túl bõkezû, akkor az egyéni körzetben való indulás nem célszerû. A képviselõ szereti a sót, amely kacérságra ingerli, attól olyan bájonc.
A képviselõnek száraz, napos idõben éles szeme van, ajka csókra termett, pajkos a tekintete, és csoportosan szavaz. Ha nem ért valamit, akkor szünetet kér. Cserét még egyszer sem kért.
A képviselõk többsége haladó, a másik fele meg a múltba réved és a Pató Pál utcában lakik.
A képviselõ 3 fõ részbõl áll: A VIP lista, a reprezentáció és a tiszteletdíj. Ha ezek közül bármelyiket elvesszük, akkor a képviselõ elromlik, és elveszíti a garanciát. A közgyûlés közvetítésekor a szülõk velük
ijesztgetik a gyerekeket, hogy ha nem lesztek jók, akkor elvisz a „képviselõ bácsi”, és politikust nevel belõletek. Gyerekek! Érdemes jónak lenni!
röstpublica

Beléptetõrendszer?
Sok kritika lángol fel mostanában a közgyûlésben az SZMSZ betartása, vagy be nem tartása körül.
Dr. Kelemen Marcell jegyzõ megelégelte a helyzetet, és jegyzetfüzetével felkereste dolgozószobájában Litter Nándor polgármestert.
Kiterítette a lapokat (a betlijét késõbb elfogták), és azt javasolta a
város elsõ emberének, hogy Mérksz Andor beléptetõ módszerét átvéve, rendeletben szabályozzák a fegyelmet a közgyûlésben. Ennek értelmében, január 1-tõl, a közgyûlés
ideje alatt egy lélek sem jöhessen
be a terembe. Így sok idõt megtakaríthatnak a fölösleges interpellálásoktól, képviselõi kérdésektõl.
Nem kell alkotmányossági állásfoglalást sem kérniük a tegezõdésmagázódás körében sem, az „ipiapacs, te vagy a bizottsági elnök”
társasjáték is szabadon játsztható
lenne.
A jegyzõ javaslatára a polgármester rábólintott, és meleg kézfogás közepette csak ennyit kért
tõle: Marcellkám, a Janival
együtt jobban figyeljetek a dátumokra.

Új üzem
az Ipari Parkban
Új üzem alapkövét teszik le az
Ipari Parkban – jelentette be az
örömhírt vasárnap, délután két
órakor tartott sajtótájékoztatóján
Litter Nándor polgármester. Örülnünk kell annak, hogy újabb, és a
helyi viszonyokat ismerõ vállalkozó bontogatja szárnyait szép
városunkban. A sajtó képviselõi
találgattak egymás között: vajon
ki lehet az a bátor vállalkozó, aki
üzemet épít, még ha EU-s támogatást is kap hozzá! A gyanú csak
akkor ébredt fel bennük, amikor
gólyalábakon megjelent Czupi
Gyula könyvtárigazgató, mögötte
helyettese, Kardos Ferenc. –
Hogy mi erre nem gondoltunk! –
kaptak a fejükhöz az újságírók,
aztán meghallgatták Röst János
alpolgármestert, aki felolvasta Kínától a horvát tengerpartig terjedõ
megrendelõk listáját, ahová gólyalábakat gyárt a vállalkozó
Czupa-Czupi Láb Kft.
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DR. BAUMGARTNER
ÉS BENCZE
ÜGYVÉDI IRODA

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK ÖNNEK!

Értesítem Tisztelt
Ügyfeleimet, hogy

2006. január 2-tõl
irodám az
Erzsébet tér 11.
(régi Múzeum épülete)

I. emeletére költözött!
TELEFONSZÁMUNK
VÁLTOZATLAN:
93-314-240
Várom régi és új
Ügyfeleimet!
Dr. Baumgartner Imre

Fizetett politikai hirdetés

Hirdetés
MÛS ORA
December 23 – December 28
December 23. péntek
06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:42 Jövõ 7 07:55 Rendben 08:08
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Irányjelzõ - autós magazin
17:30 Dombország 18:00 Krónika
18:14 Mese: Király aki jászolba
született 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Nyugati régió
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 K'arc 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 A szeretet ajándéka (Daniel
Huffman igaz története) - amerikai
filmdráma 23:00 Maksavízió 23:30
Különjárat

December 24. szombat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:42 K'arc - kuturális magazin 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 08:30 Gyermekmûsor
09:00 Teleshop 09:30 Irányjelzõ autós magazin 10:00 Infománia multimédia magazin 10:30 ÉpiTech. Építkezõk magazinja 11:00
Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17:00 Stílus életmódmagazin
18:00 Szenteste 18.30 Adjuk magunkat 18.40 TV mozi: Kétszer
kettõ néha öt - magyar filmvígjáték
20.10 A Jeli arborétum - természetfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Bencze show 21:30 Szelek szárnyán - amerikai kalandfilm 23:30
A tatai Kapucinus templom története, a Tatai Városi Televízió
filmje

December 25. vasárnap
06:30 TV mozi: Kétszer kettõ néha
öt - magyar filmvígjáték 08.00 A
Jeli arborétum - természetfilm
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete
Egyház 08.30 Gyermekmûsor
09:00 Teleshop 09:30 Akarj élni!
A környezet és a természet világa
10:00 Trendline - a divatmagazin
10:30 Stílus életmódmagazin 11:00
Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17:00 Épi-Tech. Építkezõk
magazinja 18:00 Egy út a hegyeken keresztül - természetfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:35 Tv mozi :
Déryné - magyar film 20:15 Sajt válogatás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Maksavízió 21:30 Mentõosztag
(16) - amerikai krimi 23:30 Bencze
show. Beszélgetések hírességekkel

December 26. hétfõ
06:30 Tv mozi : Déryné - magyar
film 08.00 Adjuk magunkat 08.15

Sajt - válogatás 17:00 Trendline - a
divatmagazin 18:00 Krónika 18:07
Mese: Hóangyal 1. rész 18:12 Jelkép - adventista 19:00 Krónika
19.08 Megjöttünk: Ják 19.20 Megjöttünk: Amazónia 19.51 Adjuk
magunkat 20.0 Dombország 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Mámor - amerikai filmdráma 23:00 Szemeszter fõiskolások, egyetemisták magazinja 23:30 Különjárat - rockshow

December 27. kedd
06:30 Krónika 06:49 Megjöttünk:
Ják 07:00 Megjöttünk: Amazónia
07:33 Adjuk magunkat 07:44 Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:54 Nyugati régió 08:21 Krónika
17.00 A Világ szeme rajtad! Modellfesztivál 18:00 Krónika 18:07
Mese: Hóangyal 2. rész 18:12 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:09 Megjöttünk: Párizsban jártunk I. rész 19:34 Krónika 19:40
Megjöttünk: Párizsban jártunk I.
rész 20.10 Adjuk magunkat 20:21
Krónika 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Az utolsó golyó - amerikai háborús filmdráma 23:00 Akarj élni! A
környezet és a természet világa
23:30 Bence-show: beszélgetések
hírességekrõl

December 28. szerda
06:30 Krónika 06:48 Megjöttünk: Párizsban jártunk 07:44
Krónika 07:50 Jelkép - katolikus
08:00 Adjuk magunkat 08:10
Krónika 08:20 Gólyalábas fesztivál
17:00
Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:08 Mese:
Pongrác medve karácsonya 18.14
Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika 19:09 Megjöttünk: London
19:37 Adjuk magunkat 19:47
Megjöttünk: Laosz 20:15 Krónika 20:21 Dödölle fesztivál 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Menekülés amerikai-francia
filmdráma
23:00 Trendline - a divatmagazin
23:30 Irányjelzõ - autós magazin
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A szeretet csomagjai
A Gyermekétkeztetési Alapítványhoz benyújtott 2005. évi Karácsonyi Élelmiszercsomag Pályázaton városunk több iskolája nyert.
A „jótett-et” az szja-ból felajánlott 1 százalékokból finanszírozták.
Pénteken a Bolyai
János Általános Iskola, a Kiskanizsai
és a Miklósfai iskola
rászoruló
diákjai
örülhettek az alapítványtól nyert élelmiszercsomagoknak,
másnap pedig a nehéz anyagi körülmények között élõ Zsigmondy-Széchenyi
SZKI diákjai részesültek az adományokból. Az élelmiszercsomagok átadása hétfõn a Rózsa úti
Általános Iskolában
folytatódott.
KARÁCSONYVÁRÁS
Kiskanizsán, a Nagyrác úti óvodában már reggel 8 óra után, a szülõkkel együtt megkezdõdött a fenyõünnepség. Ez alkalomból, harmadik
éve, hagyományosan meghívják a leendõ kiscsoportos óvodásokat is.
A Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola az Alsóvárosi Templomban tartotta 12.30 órakor, a hagyományos karácsonyi koncertjét. Ugyanebben az idõpontban az iskola 10.
évfolyamos hallgatói színházi elõadáson vettek részt a Honvéd Kaszinóban, ahol Petõfi Sándor, A helység kalapácsa címû mûvét tekintették
meg a Kassai Magyar Színház elõadásában.
Délután 14 órakor a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ rendezett
karácsonyi ünnepséget a HSMK kamaratermében, ahová a város iskoláiból 100 kisgyermeket hívtak meg. Dr. Kaszás Gizella igazgató megnyitó
szavait követõen Litter Nándor polgármester és dr. Csákai Iván, a „Segíts,
hogy segíthessünk” Alapítvány elnöke köszöntötte a tanulókat, majd a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon tanulói, valamint Farkas Tibor, az Igricek együttes tagja mûsorral köszöntötték a gyerekeket.
Délután 16.30 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskola, a Farkas Ferenc Zeneiskola és Aranymetszés Mûvészeti Iskola Pedagógus- és gyermekkórusa, valamint Nagykanizsa Ifjúsági Vonószenekara adott karácsonyi hangversenyt a Felsõtemplomban. Vezényelt: Dóróné Kónya
Zsuzsanna, Kissné Máté Éva és Jakobovics Árpád. Közremûködtek az
iskola tanulói, Wilheim Erzsébet vezetésével. Ugyanebben az idõpontban tartott közös, verses-zenés karácsonyi ünnepséget a MÁV Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház Vasutas Nyugdíjas Klubja és a Kertbarát Klub.
KARÁCSONY ÉS ÉVBÚCSÚZTATÓ
A palini templomban került sor a Palini Általános Iskola tanulóinak
karácsonyi koncertjére, ahol az ünnepi hangulatot megelõlegezõ dalok,
versek mellett hangszeres mûsorszámokat is láthattak-hallhattak az egybegyûltek. A diákokat vidám évbúcsúztató mûsor várta a az iskolában.
ÜNNEPVÁRÓ A BLG-BEN
A Batthyány Gimnázium aulájában is karácsonyi ünnepséget tartottak kedden délután. A ismert és kevésbé ismert dalokból, karácsonyi
mûvekbõl álló program igazi ünnepváró hangulatot teremtett.
ÚJÉVI ORGONAKONCERT
Kollonay Zoltán régi zeneszerzõk mestermûveibõl improvizál közel
egy órán át a Felsõvárosi Templomban január 1-jén 16.30-kor. Jegyek
a HSMK-ban válthatók, elõvételben 1000 Ft, a helyszínen: 1300 Ft-ért.
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

JÁRMÛ

Nk-án a belvárosban 110 m2es lakás jó állapotban eladó vagy
kiadó.Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Befektetõk figyelem! Nk belvárosi 96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas, eladó! Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható családi házzal eladó! Társasház építésére is alkalmas, 40 %-a
beépíthetõ! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5759K)
Semjénházán 120 m2-es családi ház (sarokház) eladó. Irányár:
7,2 millió Ft. Érd.: 70-6180-750
(5760K)

Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss mûszakival, korához képest jó állapotban, sürgõsen eladó. Érd.: 20/4296-903
(hétvégén) (5721K)
T4K kistraktor, utánfutó, rotációs, kétfordítós eke eladó! Tel.:
93-329-302 (5756K)

BÉRLET
Belvárosi családi házban utcafronti, kétszobás, összkomfortos lakás külön bejárattal irodának, lakásnak kiadó. Érd.: 30/635-1230
(5695K)
Kórház utcában reális áron,
két helyiségbõl álló üzlet (összterület 57 m2) egyben és külön is
kiadó. Érd.:
30/346-8191
(5727K)
Nk-án a Teleki út elején kétszobás, bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. Két havi kaució
szükséges.
Érd.: 20-313-4565
(5755K)

VEGYES
Telstar 128 MB-os: MP3lejátszó + USB drive + digitális
diktafon + FM rádió funkció
egyben eladó 7500 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534
Babakocsik: újszerû, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó
autósüléssel,
négyévszakos
kiegészítõkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/948-4276
(5738K)
Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok!
Tel.: 20/555-3014
(5742K)
Hat személyes étkezõ, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló
eladó.
Tel.: 20/555-3014
(5743K)
2 db 3,5 méteres ezüstfenyõ
eladó! Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)
Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is vállalok! Érd.: 30/5428757 (5750K)

Kõnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
9 Vállalati étkeztetést vállalunk
9 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-1
137

Rendelésbõl
visszamaradt,
bontatlan csomagolású Velform
szaunaöv eladó. Érd.: 18 óra
után a 93/321-734 (5753K)
Del 17”, 050, menüs monitorok és internetezésre kiválóan alkalmas Del PIII Intel számítógépek eladók 3 hónap teljes garanciával.
Tel.:
30/484-5477
(5757K)

SZOLGÁLTATÁS
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók.
Tel.:
30/641-7375,
30/592-8463
(5485K)
Építési vállalkozó új lakások

építését, régi házak felújítását,
tetõszigetelést, ácsmunkákat, tetõfedést vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407, 93-322109, 30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását,
felújítását, készítését számlára
is. Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333449,
06-70-511-7863
(5641K)
Számítástechnikai szaktanácsadás, hardver-szoftver karbantartás azonnali kiszálással. Érd.:
30/650-0494 (5761K)

TÁRS
Megismerkednék 40-50 év
közötti nem dohányzó úrral.
Tel.: 06-20-582-5755 (5758K)

Fizetett politikai hirdetés

Alapítványi Bál 2006
A DR. MEZÕ FERENC GIMNÁZIUM
ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
vezetõsége, tantestülete és kuratóriuma tisztelettel
meghívja Önt

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA,
amelyet 2006. JANUÁR 14-ÉN 19 ÓRAKOR
tart az iskola tornacsarnokában.
A belépõjegy ára: 4000 Ft,
mely a vacsora költségeit is tartalmazza.

AZ EST PROGRAMJA:
X gimnáziuim tanulók mûsora
Y vacsora
Z élõzene, tánc
[ tombola
\ meglepetés mûsor
Tel./fax: 93-310-282, 93-312-138, 93-537-411
E-mail: admin@mail.mfg.hu
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Két világbajnoki bronzérem Kantonból
December 10-13 között Kína déli kapujában, a 2200 éves
Gunagzhouban (Kanton) került megrendezésre a IV. Lábtoll-labda Világbajnokság 13 ország képviselõi részvételével. A magyar válogatott
gerincét az 5 nagykanizsai játékos Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Végh Dóra, Barócsi Andor, és Hartai Attila alkotta, akik a hét versenyszámból hatban szerezték meg a jogot az indulásra. A válogatott
szövetségi kapitánya, a ZDSE szakvezetõje Budavölgyi Kálmánnal
volt. Kína a rendezõ jogán két egységgel indulhatott. A Zemplén DSE
férfi párosa: Barócsi Andor-Hartai Attila, valamint a vegyes páros
Budavölgyi Veronika-Hartai Attila nyakába is bronzérem került. A
magyar válogatott emellett három negyedik, egy ötödik és egy hetedik
helyet szerezett, így az összesített rangsorban legjobb Európaiként Vietnam, Kína A, és Kína B mögött a negyedik helyen végzett.
A Barócsi-Hartai kettõs Kína B párosával került szembe. Az elsõ szettben kiismerték az ellenfelük tudását, de 12:21 arányban alulmaradtak. A
folytatásban mindig ellenfelük elõtt jártak 2-3 ponttal és nyerték a második, majd a harmadik szettet is. Ez tekinthetõ az elsõ igazi áttörésnek,
amikor a világbajnokságon egy európai játékos maga mögé tudta utasítani kínai ellenfelét. A folytatásban a vietnami kettõstõl kikaptak, majd
nyertek a hongkongiak ellen és megvolt az áhított bronzérem. A vegyes
párosban Budavölgyi Veronika és Hartai Attila sorban gyõzte le ellenfeleiket, kikaptak ugyan a Kína A duójától, de két vállra fektették a németeket, így végül a dobogó harmadik fokára állhattak. A vezetõ lábtollas
hatalmak Kína és Vietnam elõnye egyre fogy, az európai, de leginkább a
magyar játékosok kezdik behozni a több mint 3000 éves hátrányukat.

Nõi párosban Gozdán Ági és Budavölgyi Veronika ugyan megszorította a vietnámi duót, de végül 2:0 arányban nyertek a magyar lányok
ellen, így a negyedik helyen végeztek. Nõi csapatban csoportgyõztesként jutottak tovább a Gozdán Ági irányított lányok, majd Vietnam, és
Kína B-tõl elszenvedett vereség után a negyedik helyen zárták a VB-t.
Budavölgyi Veronikának egyéniben Kína B játékosa ellen az elsõ
szettben 12 pontig vezetett, és amire még nem volt példa a kínai edzõ
idõt kért, hogy változtasson a taktikán, végül 2:0 arányban nyerte a játékot a távol-keleti játékos. Nagy bánatunkra az eddig ismeretlennek
tûnõ játéktudású makaóiak sorra okozták a meglepetés gyõzelmeket.
Veronika és Hartai Attila is tõlük szenvedett el vereséget egyéniben,
így Veronika a hetedik, míg Attila a negyedik helyen végzett. Férfi
csapatban Barócsi Andor és Hartai Attila cserejátékosként szerepeltek
a kisnánai hármast kiegészítve. Közel jártak a meglepetéshez, de sajnos csak a negyedik helyet tudták megszerezni a távol-keleti ellenfelek
mögött. A világbajnokság összesített pontversenyét immár negyedik
alkalommal Vietnám csapata nyerte a kínaiak elõtt.

Világbajnokság Nagykanizsán
A Nemzetközi Lábtoll-labda Szövetség december 12-i közgyûlésén, Fehér János az ISF magyar alelnöke elõterjesztésére megszavazták, hogy a 2007-es lábtoll-labda Világbajnokság helyszíne Nagykanizsa lesz.

Feszegetem a határokat

A küzdõsportoknak manapság nem nagy divatja van. Pedig a kanizsai birkózás már a régi
NTE keretein belül is komoly eredményeket ért
el, s azóta sem hoztak szégyent „õseikre”. A
2002-ben újraalakult Kanizsai Birkózó Sportegyesület ma már két intézmény keretein belül
dolgozik összesen 60-70 fõvel, széles intervallumot felölelõ korcsoportokkal. A klub sikereirõl, a
versenyzésrõl, és távlati terveirõl kérdeztük Szatmári Zsolt vezetõedzõt:
– A klub 2002-ben, a Piarista Iskolában alakult meg. A mai menedzser-szemléletû hozzáállás azonban megkívánta egy másik mûködési
forma bevonását is. Ekkor kerültünk kapcsolatba a Zsigmondy Winkler SZKI-val, s közösen
megalakítottuk a Zsigmondy Winkler DSE Birkózó Szakosztályát. Mindkét intézmény rengeteg
segítséget nyújt azzal, hogy edzõtermet biztosít
számunkra. A középiskola ezen kívül birkózóponyvát vásárolt, valamint támogatást nyújt a
edzõtáborozáshoz és a versenyeztetéshez is.
– Hogyan folynak az edzések?
– Mindkét helyen tartunk edzéseket szinte
minden nap, 1-1,5 órás idõtartamban, egy nap

többet is. Természetesen mindenki minden nap
nem kell, hogy jelen legyen, korcsoportonként,
fejlõdési szintenként vannak beosztva. A hat
évestõl a 19 évesig vannak versenyzõink, sõt középkorú „újrakezdõnk” is. Magam is versenyzem. Fontos a folyamatos gyakorlás, képzés,
nem lehet fél, egy év alatt komoly eredményeket
elérni, hosszú évek munkájának eredménye az
idei év. Az edzéseken próbálom a tûrõ- és teljesítõképességük határait kitolni, a tapasztalat azt
mutatja, hogy ezt a gyerekek jól bírják, hisz 7080 %-uk velünk marad.
– Beszéljünk akkor az eredményekrõl!
– A versenyek között próbálunk fontossági
sorrendet tartani, hiszen mindegyiken nem
lehetünk ott. Legfontosabbak talán az Országos
Diák Sportszövetség és a Magyar Birkózó Szövetség versenyei és a Magyar Bajnokságok.
Szinte minden korcsoportban vannak indulóink.
Az elsõ fontosabb versenyünk nyáron a Serdülõ
Szabadfogású Magyar Bajnokság volt, ahol
Tóth Árpád 4 nyertes és 1 vesztes körrel a 2.
lett. Szintén a nyáron Béli Attila 42 éves tagunk
20 év kihagyás után a Belgrádi Veterán Világbajnokságon V. helyezést ért el. Én is elindultam
4 év kihagyás után a Felnõtt Magyar Bajnokságon, ahol egy mérkõzést veszítve lettem 3. Sajnos itt sikerült egy térdsérülést is összeszednem,
de ez ma már nem gátol a munkában. Versenyzõim a Diákolimpián is szépen szerepeltek. +85
kg-ban Tóth Árpád minden mérkõzését tussal
nyerve bajnok lett. Sajnos a Diák II-ben induló
Farkas Andrásnak sérülés miatt fel kellett adnia

a nyertes helyzetet, és így a 2. helyet sikerült elérnie. Ugyanebben a korcsoportban Ceglédi
Zsolt 3., Steinhardt Márk pedig 7. lett. A Diák I
korcsoportú Tern Krisztián szintén a 7. helyen
végzett. Diák I. Magyar Bajnokságon szülõi és
orvosi engedéllyel magasabb korcsoportban indult Steinhardt Márk 29 kg-ban V. lett, Ceglédi
Zsolt 35 kg-ban III. A ceglédi Serdülõ Kötöttfogású Magyar Bajnokságon Tóth Árpád és
Volkovics Máté 66 kg-ban bronzérmet hoztak.
Lehetõségünk volt arra is, hogy Frankfurtba az
V. Német Nagydíjra a válogatott csapattal mehettünk, ahol Ceglédi Zsolt IV., Farkas András
V. helyezést ért el. Novemberben Kassán, ahol
26 ország legjobbjai vettek részt, a két évvel idõsebbektõl kikapva lett Tóth Árpád a IV.
– Te is versenyzel, hogyan tudod összeegyeztetni ezt az edzésekkel?
– Van egy segédedzõm, de ritkán fordul elõ hogy
hiányzom, mert saját elfoglaltságaimat mindig a versenynaptárhoz igazítom. Plusz elfoglaltságot jelent,
hogy a Birkózó Szövetség felkérésére az utánpótlás
birkózók edzõje lettem., ez azonban nemcsak nekem,
hanem a csapatnak is jó, hiszen így részt vehetünk
olyan magas színvonalú edzõtáborokban, ahol a legjobbakkal mérkõzhetnek. Benn voltam a felnõtt válogatottban is, ahonnan edzõként tapasztalatot, versenyzõként pontokat hoztam. Most egy német csapattal van szerzõdésem, és a jövõ évi pekingi világbajnokságon indulóként szintén esélyes vagyok. Ezek
csak elõnyünkre válnak, hiszen ezekbõl a pozíciókból
jobban tudom népszerûsíteni a kanizsai klubot.
H.T.

Dél-Zalai Víz- és Csatornamû
Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A. Pf.: 8801
Telefon: (93) 509-540, Fax: (93) 314-279
http:\\www.dzviz.hu
e-mail: dzviz@axelero.hu
A Dél-Zalai Vízmû Rt. értesíti a Tisztelt Fogyasztóit,
hogy 2006. JANUÁR 2- TÕL JANUÁR 9- IG KERÜL SOR
A VÍZMÉRÕK LEOLVASÁSÁRA . A munka folyamatossága
érdekében, kérjük, hogy vízmérõjük leolvasását dolgozóink számára tegyék lehetõvé.
Szíveskedjenek a lezárt vízmérõaknákat a fenti
idõszakban nyitva tartani, megközelítését biztosítani,
elvégezni az aknák víztelenítését.
A ZÁRTKERTI INGATLANOK VÍZMÉRÕÁLLÁSAIT ,
2006. JANUÁR 5- IG a Nagykanizsa, Csányi L. u. 1/a.
szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban
személyesen, vagy írásban bejelenteni
szíveskedjenek.
A leolvasást és az ellenõrzést követõen a vízmérõk
fagyelleni védelmérõl, a vízmérõhelyek téliesítésérõl
gondoskodni szíveskedjenek.
Segítõkész együttmûködésüket köszönjük!
Dél-Zalai Víz- és Csatornamû Részvénytársaság

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és sikerekben gazdag,
boldog Új Évet kívánunk
jelenlegi és leendõ tanulóinknak!

FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
A FEBRUÁRI
ANGOL és NÉMET,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ,
40 ÓRÁS INTENZÍV
TANFOLYAMOT SZERVEZ
vizsgáztató tanárok vezetésével,

INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Beiratkozás: december 30-ig
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
Január 7. 18 óra
NEMZETKÖZI ÚJÉVI GÁLA
A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar újévi koncertje
Közremûködnek: horvát, szlovén és magyar mûvészek
Belépõdíj: 1500 Ft
Január 9. 17 óra
KÉPESLAPKIÁLLÍTÁS W. A. MOZART
SZÜLETÉSÉNEK 250. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Sasvári Tiborné, nagyatádi gyûjtõ anyagából
Megnyitja: Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
igazgatója. Közremûködik: Németh Ferenc - hegedû
Megtekinthetõ: január 24-ig.
Január 10. 14.30 óra
A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN
Megnyitja: Bagarus Ágnes igazgató
Megtekinthetõ: február 2-áig.
Január 12. 15 és 19 óra
KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL
- musical
A veszprémi Pannon Várszínház elõadása
Rendezõ: Vándorfi László
Belépõdíj: a 15 órai elõadásra: 1300 Ft,
a 19 órai elõadásra: 1700 Ft

