XVIII. évfolyam 41. szám 2006. december 7.
Q

Megjelenik: 21.000 példányban

MikulÁszok

Ajánló
 A zongoravirtuóz
 Lesznek még változások
a kórházban
A hét témája: advent, luca
 Piros és arany
 Ízletes kihívás
a háziasszonyoknak
Adventtõl Vízkeresztig
 Zongoraverseny kinder
tojással
 A kanizsai Prima-díjasok
 Képekhez illõ ételek
 Kanizsa-tér kövei

Krónika

2

november 29.
ÜNNEPI GYERMEK KÖNYVHÉT
Mint a legtöbb zala megyei könyvtárban, a
Halis István Városi Könyvtárban is megrendezésre került az immár hagyományos Gyermek
Könyvhét, mely december 3-ig tartott. Mint azt
Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója köszöntõjében elmondta, a program célja az olvasásra
nevelés, a könyvtár használatára szoktatás. A
november 29-i szakmai napon mesés, zenés
program várta több iskola alsó tagozatos diákját, s egy óvoda nagycsoportját. A gyerekek
rendszeres könyvtárlátogatásukért egyfajta jutalomként kapták a kiválasztott vidám mûsorok
megtekintésének lehetõségét. A Platán sori
Vackor Óvoda óvónõi A répa címû mese
elbábozásával köszöntötték a fiatal olvasókat,
Farkas Tibor zenés mûsort adott elõ, Dallos
Erika, a Micimackó Óvoda pedagógusa pedig
népmesével szórakoztatta a gyerekközönséget.

november 29.
CIVIL „VÉRSZERZÕDÉS”
A Dél-Zalai Fejlesztési Partnerség aláírására
került sor a Magyar Plakát Házban. A ceremónián több település, így Letenye, Hévíz,
Zalakaros polgármestere illetve alpolgármestere
is megjelent, s ellátta kézjegyével a helyi politikai, gazdasági és civil erõk összefogását szentesítõ dokumentumot. Nagykanizsa önkormányzata részérõl Gerencsér Tibor köszöntötte a
résztvevõket, s méltatta a Dél-Zalai Civil Fórum
Egyesület, illetve a Civil Kerekasztal kezdeményezését. Hangsúlyozta: az összefogás szándéka
mindenképpen támogatandó, a kérdés csupán
az, hogy a civilek megtalálják-e a hatékony érdekérvényesítésre alkalmas, adekvát személyeket. Gyertyánági Endre, az egyesület elnöke leszögezte: az uniós források minél eredményesebb megszerzéséhez a térség szereplõinek egyfajta „vérszerzõdésére” van szükség. A továbbiakban hozzászólásokra, elõadásokra került sor.
SÜTÕ ANDRÁS EMLÉKÉRE
Zenés, irodalmi összeállítással tisztelegtek a
nemrégiben elhunyt erdélyi író, Sütõ András
emléke elõtt a múlt héten a Kiskastélyban. A
batthyánys diákok és tanárok közremûködésével közreadott mûsorban az író saját mûveinek
idézése mellett hallhattuk mások gondolatait
róla, s Harkány László is mesélt Sütõ Andrással kapcsolatos személyes élményeirõl. Sütõ
Andrást mûveinek olvasásával õrizhetjük meg
magunkban és a felnövekvõ nemzedékek szá-

Videókölcsönzés

mára is, hangzott el az esten. Álljon hát itt néhány mondat Sütõ András talán legismertebb
mûvébõl búcsúzóul: „szép csendesen ereszkedünk alá, mint a harangóra súlya. Mind közelebb a földhöz, azután kopp! – megérkeztünk, s
nincs kéz, amely az órát még egyszer felhúzná… A könnyû álmot anyám naphaladáskor az
udvaron ígérte meg a cöveklábú asztalnál …”
A TITKOKAT AZ UJJAIMNAK
MONDOM EL
A Móricz Gyermekszínházi Sorozat következõ elõadásaként Rosta Géza elõadómûvész
„A titkokat az ujjaimnak mondom el” címû
mûsorára került sor a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. Az énekes-gitáros mûvész zajos sikert aratott a gyerekek körében.

pasztalattal rendelkezõ sportfotós hobbija az
olimpia sporttörténet. Az összeállítást 2007. január 8-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.
KEZDÕDIK A BÁLI SZEZON
BATTHYÁNYBAN
Pénteken lezajlott a kisgimnazista Gólyaavató és a Nyolcosztályos „Ki mit tud?” a Batthyány Lajos Gimnáziumban. Az 5.A. kötélugró produkcióját, a 8.A. „Mix” címû, illetve
rumba koreográfiáját, a 6.A. Hamupipõke címû darabját és a 7.A. „Easy Pop Suit” fantázianevû fúvós produkcióját a gólyák várva várt
beavatása és éjszakába nyúló bál követte.
BUDA ERNÕ TISZTELETÉRE

december 1.
AJÁNDÉKOZÁS
A GYERMEKOTTHONBAN
Délelõtt az Attila Óvoda Mikulás Csapata
ellátogatott az Ûrhajós úti Csecsemõ- és Gyermekotthon kis lakóihoz. A szeretet ünnepének
közeledtével zenés, verses mûsorral, mesével
kedveskedtek gyerektársaiknak a középsõs és
nagycsoportos óvodások. A félórás mûsor után
közösen ünnepváró dalokat adtak elõ. A látogatás végén az otthon kisgyermekei örömmel
bontották ki az óvodások szülei által összegyûjtött játékokat, könyveket.

SPORTFOTÓ KIÁLLÍTÁS
Pénteken délután a solymári Doba István
sportújságíró fotóiból nyílt kiállítás a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola galériájában. A tárlatot Kis János, az
Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület elnöke ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A közel
harminc sportfotó az idei hazai világversenyeken készült, többek között az öttusa és a vízilabda világkupán, az úszó EB-n, a kajak kenu
világbajnokságon. A képek nagy része már újságokban megjelent. A húsz éves szakmai ta-

Túr de Flanc

T.: 30/653-7964 > Nyitva: minden nap 9-21-ig

HOGY MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNI HOZZÁNK?
MINDEN
csütörtökön: ZAKÓ-BLÉZER, pénteken: GYERMEKRUHA,
szombaton: KABÁT, DZSEKI, vasárnap: KILÓS, FELNÕTT
RUHA, PIZSAMA, hétfõn: NADRÁG, MELLÉNY, kedden:
SZOKNYA, POLÓ, szerdán: PULÓVER, CIPÕ.

Dr. Andor József okleveles erdõmérnök
kezdeményezésére emlékfát ültettek a tavaly
elhunyt gyémántdiplomás bányamérnök, Buda
Ernõ tiszteletére utolsó lakhelyének közelében, az
Olajtelepen. Ember volt a szó nemes értelmében
– hangsúlyozta visszaemlékezõ szavaiban az
erdõmérnök. Szeretetük és tiszteletük jeléül az
Olajos Szeniorok emlékfát ültetnek az egykori
olajipari szakember, Nagykanizsa és Zala megye
díszpolgára, Buda Ernõ brenbergbányai szülõházánál is. Az ünnepség zárásaként, a barátok,
ismerõsök és az egykori munkatársak, elénekeltek a Bányászhimnuszt.
KANIZSAI ANTOLÓGIA NO.4.
Megjelent a Kanizsai Antológia negyedik
kötete – jelentette be sajtótájékoztató keretében
Horváth Ilona, a könyv lektora és Szabadi Tibor J. szerkesztõ. A 178 oldalas kötetet 500
példányban adták ki, melyben a harmadik kötethez hasonlóan, a helyi szerzõkön kívül Kanizsáról elszármazottak is helyet kaptak. A bemutató 8-án pénteken, 17 órakor lesz a Képzõmûvészetek Házában.

december 2.
BÁLOZTAK KISKANIZSÁN
December másodikán került sor a kiskanizsai
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban a hagyo-
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mányos Erzsébet- és Katalin napi bálra. A zenéstáncos mulatságot megelõzõen a polgári olvasókör szervezésében egy kiállítás is nyílt helyi alkotók, Horváth Lászlóné, Németh Lászlóné, valamint Pecsics Katalin festményeibõl és fazekasmunkáiból. A kiállítást Zsoldos Péter nyitotta
meg, majd az Igricek húzta a talpalávalót.
A MIKULÁS TROMBITÁVAL ÉRKEZETT
A Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
immár nyolcadik alkalommal rendezte meg
hagyományos önálló Mikulás-estjét „A Mikulás mozija” címmel a Zsigmondy Tornacsarnokban. A jelenleg hatvanöt taggal mûködõ zenekar kezdeményezése már az elsõ
alkalommal is a vártnál nagyobb érdeklõdést váltott ki, múlt szombaton pedig telt
ház, másfél ezres közönség elõtt szerepelhettek a fiatalok. Idei koncertjükön is számos közremûködõ lépett fel, többek között a
zeneiskola „kis” fúvószenekara, az utánpótlás, valamint a Cantilena Gyermekkórus.
„Sztárvendégek” is érkeztek a film világából, így többek közt eljött Darth Vader és
Süsü, a sárkány is.

VONÓS MESTERKURZUS
A múlt szombaton a világhírû Kelemen
Barnabás és Kokas Katalin estjével, vasárnap pedig a résztvevõk és Péter Zoltán zongoramûvész hangversenyével zárult a Vizeli
József és Jakobovics Árpád által szervezett
I. Nagykanizsai Vonós Mesterkurzus. A
szombati eseményen Cseresnyés Péter alpolgármester köszöntötte a megjelenteket és
a városunkban tartózkodó, az írországi Limerick-bõl érkezett delegáció tagjait, Joe Leddin polgármestert és nejét, Kara Leddint,
valamint kísérõiket. Jakobovics Árpád, a
mesterkurzus egyik szervezõje, a Kanizsai
Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesület alapítója kérdésünkre elmondta: a mesterkurzus az egyesület új kezdeményezése,
amely azt célozza, hogy nemzetközileg elismert mûvészektõl tanulhassanak a fiatal muzsikusok. A december elsején kezdõdött és
három napig tartó programon tizennégy növendék, köztük két kanizsai vett részt.
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Jakobovics Árpád kérdésünkre elmondta:
reményeik szerint jövõre szélesedni fog a
rendezvény.

december 4.
MIKULÁSVÁRÓ
A Zrínyi Miklós Általános Iskola hétfõn
délután tartotta „Mikulásváró óvodásoknak”
címû rendezvényét.
FOLYTATÓDJON A POZITÍV
KOMMUNIKÁCIÓ
A Fidesz hétfõi sajtótájékoztatóján Bene
Csaba frakcióvezetõ örömét fejezte ki, hogy a
két hete, az ellenzéki politikusok felé megkezdett pozitív kommunikáció visszhangra talált. A frakcióvezetõ a Fidesz önkormányzati
frakciója nevében levélben kereste meg
Nagykanizsa országgyûlési képviselõit, azzal
a szándékkal, hogy véget vessen „az elmúlt
16 év elkeserítõ gyakorlatának, melyet civakodás és egymásra mutogatás fémjelzett.”
Bene Csaba szerint nincs vesztegetni való idõ,
ha az önkormányzati választáson nagy többséggel támogatott polgári összefogás programját végig akarják vinni a város érdekében.
Reményei szerint ezt minden meghívott országgyûlési képviselõ támogatni fogja.
A csütörtök esti megbeszélésen a polgári
politikusok várakozásai szerint már konkrét
fejlesztésekrõl és megoldandó feladatokról is
egyeztetés várható. Bizzer András frakcióvezetõ-helyettes elmondta, hogy biztosan szó
esik arról, hogyan lehetne megmenteni a
várost a kormányzat kórházi ágyszám-csökkentési terveitõl, illetve a több ezer milliósra
duzzadt adósságának csökkentése érdekében
igénybe vehetõ pályázati lehetõségekrõl. Szó
lesz továbbá a munkahelyteremtõ beruházásokról, illetve nagy hangsúlyt kapnak az infrastrukturális fejlesztések körüli kérdések: az
M7 autópálya még hiányzó szakaszának mielõbbi megépítése, a palini városrészt elkerülõ
szakasz zajvédõ fallal való ellátása, az M9-es
gyorsforgalmi út építésének gyorsítása Nagykanizsa irányába, a városunkra hátrányos vasúti átszervezések felülvizsgálata, és az elkerü-

A Rozgonyi Polgári Kör hagyományos jótékonysági vásárát december 13-án (szerdán) tartja a Honvéd Kaszinóban. A jó minõségû ruhanemûk, cipõk, háztartási kiegészítõk, könyvek darabja jelképes árú, 100 forint. A vásár az épület I. emeletén lévõ helyiségben 8-18 óráig várja az érdeklõdõket.

lõ utak (palini, kaposvári, déli) mielõbbi megépítése. A vitapontok között biztosan felmerül
a bérlakás-program folytatása, a Dózsa
György utca 73-75. alatti lakók helyzetének
megoldása, a fõiskola egyetemi karrá való
szervezésének kérdése, és a regionális intézmények városunkba történõ telepítése. A frakcióvezetõ-helyettes szerint vannak határozott
programok a Dózsa György úti laktanya jövõbeli hasznosítására, de ezeknek sikeressége
akkor dõl el, amikor kiderül, mennyi pénzbõl
gazdálkodhatnak 2007-ben.
Bene Csaba hangsúlyozta: „bízunk abban,
hogy nyitott kapukat döngetünk akkor, amikor
az összefogást keressük Nagykanizsa érdekében városunk országgyûlési képviselõivel.”

december 5.
BEKOPOGOTT A MIKULÁS

Magát megnevezni nem akaró anonim vállalkozó ajándékát osztották ki a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ „Mikulásai”. Az
adománynak köszönhetõen összesen 100 mikuláscsomagot osztottak szét 65 éven felüli
egyedülálló idõs emberek és olyan, zömmel általános iskolás korú gyermek között, akiknek a
sorsát, életét figyelemmel kíséri az intézmény.
RAJNAI MIKLÓS ALELNÖK LETT
Munkájára és családi kötelezettségeire
való tekintettel Rajnai Miklós a továbbiakban nem vállalja a Magyarok Világszövetsége Zala Megyei Szervezete elnöki feladatainak ellátását. Döntését a vezetõség tudomásul vette, helyére Paál Istvánt választották. Rajnai Miklós a megyei szervezet alelnökeként dolgozik tovább.

Elõzetes
HITÜNK ÉS ÉRTELMÜNK,
MINT AZ IGAZSÁG LELKE
Dr. Csókay András idegsebész, a 2005. év
Prima Primissima Díj közönségdíjasa, Hitünk és értelmünk, mint az igazság lelke
címmel tart elõadást december 12-én, kedden a Halis István Városi Könyvtár 3. emeleti elõadótermében. Az elõadásra és az azt
követõ beszélgetésre Ruzsinszky Klementina
és Lengyák András szervezõk várják az érdeklõdõket.

Tény-Kép
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Elbontják a pavilont
A múlt héten egy olvasónk a Rózsa utca 22.
és a Kazanlak körút 11. számú ház között, a régi buszmegálló területén lévõ hírlapárus pavilon lerobbant állapotára hívta fel figyelmünket.
Mint levelében írta, felháborítónak tartja, hogy
a keleti városrészben megújuló panelházak között el kell viselniük egy ilyen bódét. Már nyár
óta nem üzemel, azóta a hajléktalanok, a grafittisek célpontja, sokan nyilvános wc-nek használják. A problémával a körzet önkormányzati
képviselõje is szembesült fogadóóráján.
Nagykanizsán 2000-ben egy siófoki cég pályázat útján elnyerte a hírlapárusító pavilonok
hat helyen való elhelyezésének lehetõségét.

Így a Platán soron, a Kinizsi utcában, a Hevesi úton, a Templom téren, a Deák téren és a
Rózsa utcában állították ki a bódékat. 2005ben a szerzõdést öt évre meghosszabbították.
A Rózsa úti pavilon esetében a buszmegálló
áthelyezése forgalomcsökkenést eredményezett, így a cég a hírlapárusítás megszüntetése
mellett döntött, majd próbálkozott a pavilon
értékesítésével, de eredménytelenül.
Megkeresésünkre Szabó István, a VIA Kanizsa Kht. fõmérnöke elmondta, hogy a siófoki
kft. illetékesével telefonon folytatott megbeszélésén azt az ígéretet kapta, hogy még idén decemberben gondoskodnak az elbontásról. A fõ-

mérnök hozzátette: hivatalos levél útján jelzik a
cég felé, hogy 2007-re erre az építményre nem
adják meg a közterület használati engedélyt.
A terület helyreállítását közösen oldja majd
meg a VIA Kanizsa Kht. és a hírlapkereskedelmi kft. (N.K.)

Lesznek még változások a kórházban

Dr. Cserháti István, a kórház megbízott fõigazgatója nem egészen másfél hónapja tölti be hivatalát, megbízatása addig tart,
amíg az új fõigazgatót a megfelelõ pályázati eljárást követõ kiválasztás után be nem iktatják. Az élet azonban addig sem áll meg:
az egészségügy átalakításának reformja gyors és határozott lépéseket követel a megbízott vezetõktõl is: elõ kell készíteniük azt az
utat, amelyen az új kórház-menedzsment majd elindulhat. Dr.
Cserháti Istvánnal ágyszám-csökkentésrõl, új ellátási formák bevezetésérõl, s a várható kényszerû racionalizálásról beszélgettünk.
– Mint emlékezetes, 2006. október huszonhatodikán a közgyûlés
úgy határozott, hogy dr. Szabó Csabát, a kórház korábbi fõigazgatóját felmenti tisztségébõl – mondta el elöljáróban dr. Cserháti István. –
Azóta én megbízott fõigazgatóként tevékenykedem. A közelmúltban dr.
Dúll Gábor orvos-igazgató egészségügyi okokra hivatkozva kérte a
felmentését, most már e teendõket dr. Gõgös Péter látja el, szintén
megbízottként. Gazdasági igazgatónk, Papp Péter hetek óta táppénzes
állományban van. Így egyelõre mi ketten, egymással vállvetve próbáljuk meg valahogy átvezetni a kórházat ezen a meglehetõsen zavaros
és nehéz idõszakon. Gyakorlatilag egy hónapja irányítom a kórházat,
hála Istennek most már vannak segítõink is, úgy látom, hogy az orvosok, fõorvosok is átérzik azt a helyzetet, amibe a kórház került – ismétlem, nem a személyi változások, hanem a napjainkban zajló átfogó
kórház-struktúra átalakítás miatt. Ez nem személyfüggõ, hanem kormányzati döntés.
– Mit jelent mindez a betegek nyelvére lefordítva?
– Földrajzi helyzetünkbõl fakadóan egyike leszünk az ország harmincegy kiemelt kórházának, a megyében még Zalaegerszeg kap azonos beso-

rolást. Mi háromszázhatvan aktív, és száznegyvenkét krónikus ágyat kaptunk a minisztérium által meghatározott ágystruktúrából, ám ezek az
ágyak természetesen megoszlanak az egyes osztályok között. Ebbõl következõen minden osztályon lesz ágyszám-csökkentés, a belgyógyászattól a
sebészetig. A legnagyobb veszteséget a pszichiátriai osztálynak kell elszenvednie, ahol majdnem ötven százalékkal kevesebb ágy lesz majd. A sebészeti és a neurológiai osztályokon szintén negyven-negyvenöt százalékos
ágyszám-csökkentésre lehet számítani. Tehát az átszervezés legnagyobb
vesztesei ezek a részlegek lesznek, s meg kell mondanom, nem lesz egyszerû feladat áthidalni e nehézségeket, de megoldjuk, ebben biztos vagyok. A
szituációt talán jól érzékelteti, hogy ezeken az osztályokon nem egy esetben száztíz-százhuszonöt százalékos a kihasználtság. Az ágyszám-csökkentésre jövõ nyártól kerül sor, addig mindenki felkészülhet az új helyzetre.
Eddig igyekeztünk elkerülni a várólisták kialakulását, de valószínû, hogy
az intézkedések miatt ezzel is meg kell barátkozni a betegeinknek. Próbálunk olyan „technikákat” kidolgozni, amelyek keretében esetleg ambulánsan látjuk el egyes betegeinket (akiknek az állapota ezt lehetõvé teszi), s
ezzel bizonyos számú fekvõbeteg-ellátást ki tudunk váltani. Szeretnénk az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerzõdést kötni az úgynevezett
egy napos sebészetre is, amelynek révén egyetlen beteg sem maradhat ellátatlanul az ágyszám-csökkentés miatt. Ez annyit jelent, hogy a beteg reggel bejön, elvégzik rajta azt a beavatkozást, ami az egy napos sebészet keretein belül elvégezhetõ, s délután, estefelé hazamegy, aztán már csak
kontrollra tér vissza. A másik célunk a sürgõsségi részleg kialakítása, amit
ráadásul az autópálya közelsége is indokol. Természetesen ehhez infrastrukturális fejlesztések is szükségesek, így például egy helikopter-leszálló
pálya megépítése. S van még egy ötletünk, amivel mérsékelni tudjuk az
ágyszám-csökkentésbõl fakadó kapacitás-szûkülés okozta negatív hatásokat: be kívánjuk vezetni az úgynevezett kúra-szerû ellátást, tehát azok a
betegek, akiknek például csak infúziós kezelésre van szükségük, a nap végén, a kezelés után szintén hazamehetnek, nem kell befeküdniük. Természetesen ezen terveinket még be kell fogadnia az OEP-nek is, ahol már ott
vannak a pályázataink.
– A drasztikus átszervezés után hogyan alakul majd a dolgozói létszám? Lesznek-e elbocsátások?
– Július elsejétõl összesen száznegyven ággyal kevesebbel dolgozunk.
Azt mindenki beláthatja, hogy változatlanul nem tartható fenn a rendszer,
mivel valószínûleg csökkenteni fogják az ellátásra adott normatívát is.
Biztos, hogy lesz létszám-csökkentés, de mi szeretnénk átszervezésekkel
megoldani a helyzetet, s arra is gondolni kell, hogy ha az elõbb említett új
ellátások beindulnak, esetükben is szükség lesz a dolgozókra. Szomorú, de
tény: elsõ körben a jelenleg nyugdíj mellett dolgozó munkatársainktól leszünk kénytelenek megválni, legfõképp azoktól, akiknek a munkája helyettesíthetõ aktív dolgozókkal. (Horváth Attila)
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Hogy többet úszhassanak a családok
Dr. Baranyi Enikõ, a kórház gyermekosztályának fõorvosa és Magyar József, a Nagykanizsai
Nagycsaládosok Egyesületének elnöke azt kezdeményezi, hogy a város nagycsaládjai látogathassák kedvezményesen az uszodát.
– Orvosként minden, a vízben eltöltött percet rendkívül
hasznosnak tartok, ezért úgy vélem, jobban kellene propagálni az egészséges életmód pozitívumait – fejtette ki
dr. Baranyi Enikõ gyermek- és tüdõgyógyász fõorvos. –
Az úszás különösen a gyerekek esetében hatékony, hiszen
általa sikerrel lehet felvenni a harcot a gerincdeformitásokkal, vagy éppen a légzõszervi betegségekkel szemben.
Ezért különösen nagy jelentõsége van annak, hogy a gyerekek minél korábban elkezdjenek úszni. A Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesületével azt kezdeményezzük,
hogy az uszoda menedzsmentje dolgozzon ki egy konstrukciót, amely révén a családos látogatók adott napokon,
mondjuk hétvégén, havonta egyszer jelentõs kedvezménynyel mehetnének be az uszodába, vagy esetleg a nagycsa-

ládosok egyetlen, úgynevezett családi jeggyel is igénybe
vehetnék az egyes szolgáltatásokat.
Magyar József, a Nagycsaládosok Nagykanizsai
Egyesülete elnöke úgy véli: fontos, hogy minél több
alkalmat találjanak a családok, amikor a rohanó világban néhány órát csak egymással töltenek el. S ha
ez még egészséges is, akkor az már maga a tökély…
– Ha egy nagycsalád valamennyi tagja együtt
akar eljutni az uszodába, akkor az bizony, nem olcsó mulatság. Ezért támogatjuk mi is, hogy valamiféle kedvezményes lehetõséget kaphassanak a város
nagycsaládjai az uszoda használatára – mondta.
Karácsony Károly, az uszodát mûködtetõ gazdasági
társaság vezetõje érdeklõdésünkre közölte: egyelõre
még folynak a tárgyalások, úgy véli, némi elõrelépésnek is tekinthetõ akár, hogy szeptember óta már létezik
egyfajta kedvezmény a családosok számára, de természetesen nem kizárt, hogy a tárgyalások eredményeként újabbal bõvül a kedvezmények köre. -horváth-

A munkaerõpiaci esélyegyenlõségért
Két uniós projektje is fut mostanában a Zala Megyei Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének,
mindkettõ a munkaerõ-piaci esélyegyenlõség növelését célozza. Dalnoki József, a Zala Megyei Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete elnöke érdeklõdésünkre elmondta: a nõi esélyegyenlõség jegyében egy takarítószobaasszony képzést indítottak az Európai Unió Humán Erõforrás Operatív Program huszonnégymillió forintos
támogatásával. A novemberben kezdõdött négy hónapos képzésen mintegy tizenöt fõ vesz részt, közülük a Globo
Kft.-vel együttmûködésben hat fõ további foglalkoztatását is biztosítja a projekt – de persze a Zala Megyei CÉKE
szakemberei a többieknek is megpróbálnak segíteni a munkahelykeresésben. Folyamatban van egy másik program is: az „Ablakot a Világra”-projekt során hetvenhat dél-zalai településen alternatív munkaerõpiaci szolgáltatást nyújt a ZMCÉKE, megpróbálják képzésbe vagy foglalkoztatásba helyezni a halmozottan hátrányos helyzetû
roma munkavállalókat. A munkavállalók egy hétig tartó motivációs tréningeken vesznek részt, amelyek révén
felkészülhetnek a foglalkoztatók által támasztott követelményekkel, továbbá alapfokú számítástechnikai alapismeretekhez is jutnak. A ZMCÉKE adatbázisába mintegy négyszáz munkavállaló adatai kerülnek be, közülük
százhúsz vehet majd részt tartós foglalkoztatásban, vagy OKJ-s végzettséget nyújtó képzésben. (H.A.)

„Fazonigazításra” szorul
Befejezõdött, meg
nem is a
miklósfai
városrész
központjának
rekonstrukciója. Az
elõzetes tervekhez képest számos változtatást kellett
végezni, azonban a kivitelezõ rugalmassága ellenére
is még lát problémákat Karádi Ferenc, a városrész
képviselõje. A városatya nem felelõsöket akar keresni, s azt is elismeri, hogy a településrész forgalmas
központja a régi formájában balesetveszélyes volt.
Azt azonban nem tartja elfogadhatónak, hogy a kivitelezés során újabb és újabb hiányosságokra derül
fény, amelyek tovább növelik a beruházás költségeit.
– Rengeteg pótmunkát kellett végezni, ezért több
alkalommal is módosítani kellett az átadás idõpontját
– mondta lapunknak Karádi Ferenc. – Az egyeztetések során pedig újabb és újabb problémákra derül
fény, most például hetvenkét méternyi korlátot kell ki-

helyeznünk az orvosi rendelõ és az Iskola utca bejáratához a közlekedésbiztonság növelése érdekében.
Az orvosi rendelõ belsõ udvarában egy utat kellett
építenünk, mert az új tervek szerint a kapu nem oda
került, ahol korábban volt, így a garázsból nem lehetett kijárni. A villanyoszlopok az út nyomvonalába kerültek, ezért azokat is át kellett helyezni. Mindez utólag derült ki, s a pótlások mintegy öt-hatmillióval
megnövelték az elõirányzott költségvetést. Egy hatvanmillió forintos beruházás esetében ez már elég jelentõsnek tekinthetõ, fõleg így év vége felé. Hangsúlyozom, nem kérdõjelezem meg az átépítés szükségességét, arról viszont meg vagyok gyõzõdve, hogy sokkal nagyobb pontossággal kellett volna eljárniuk az
illetékes szakembereknek. Ráadásul a kitûzött cél sem
valósult meg teljesen: ahogy Ön is látja, az autósok
nem haladnak lassabban, mint azelõtt. Ezért azt kértem a szakemberektõl, hogy optikai forgalomlassító
eszközöket, például sebességkorlátozó táblákat is helyezzenek ki – mondta.
Karádi Ferenc egyébként is úgy véli: a közvélekedéssel ellentétben nem az autósok kezére és lábára,
hanem a fejére kell hatni.

A múlt hét végén városunkban
tartózkodott egy, az írországi
Limerickbõl érkezett küldöttség.
Mint azt Cseresnyés Péter alpolgármestertõl megtudtuk, Joe
Leddin, Limerick polgármestere
és neje, Kara Leddin, Kevin
Kiely, Doreen Kiely, Kieran
O’Hanion, Gerry McLoughlin,
valamint Pat Dromey azért látogatott Nagykanizsára, hogy a város vezetõivel közösen kidolgozzák azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül szorosabbra fûzhetõ a két település
együttmûködése akár kulturális,
akár gazdasági területen.

Elindult a munka
Mint arról korábban már hírt adtunk: egészségügyi és szociális klub
alakult a Kiskanizsai Olvasókörben.
A klub tagjai mentális és fizikai segítséget szeretnének nyújtani a település idõs lakóinak, így vállalják
például a bevásárlást, receptek kiváltását is. Elsõ híradásunk óta már
beindult a szolgáltatás.
– A kiskanizsaiak tenni akarását
mutatja, hogy akiket hívtam a klubba, egy-két kivételtõl eltekintve valamennyien igent mondtak a közös
munkára. A létszámunk most már
körülbelül ötven körül alakul –
mondta el dr. Joós Lászlóné, a csoport vezetõje, aki nyugdíjba vonulása elõtt évtizedeken keresztül a
városrész gyermekorvosa volt. – Az
Idõsek Napja kapcsán rendezett városrészi ünnepségen már el is kezdtük a munkát, szûrõvizsgálattal álltunk a kiskanizsai idõs emberek
rendelkezésére. Szeretnénk tovább
folytatni a méréseket a szolgáltatásunkra jelentkezõk körében. Az
egészségügyi tevékenység mellett
elindult a Polgári Olvasókörrel és
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal karöltve végzett szociális tevékenységünk is, aktivistáink járják a
kiskanizsai utcákat, s igyekeznek
felkutatni a segítségre szoruló öregeket. Tudunk segíteni a bevásárlásban, a takarításban, receptek
felíratásában, gyógyszerek kiváltásban – mindezt ingyenesen.
Dr. Joós Lászlóné még azt is elmondta: a jövõ héten jótékonysági
vásárt tartanak a kiskanizsai templom mögötti közösségi házban,
amelyen mindent száz forintért vásárolhatnak meg az érdeklõdõk, a
befolyó összegbõl pedig a rászoruló
családokat támogatják majd. (-ha-)
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Piros és arany
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat immár
negyedik alkalommal szervezte meg a horvátmagyar virágkötõk találkozóját Nagykanizsán.
– Elsõdleges célja a rendezvénynek, hogy a
város lakossága megismerkedjen a szomszédos
Horvátország virágkultúrájával, sajátosságaival. A mi stílusunktól kissé eltérõ adventi koszorúkkal, karácsonyi kiegészítõkkel, karácsonyi terítõkkel, párnákkal mutatkoznak be a csáktornyai virágkötõk iskolájának végzõs tanulói. Minden évben vannak különleges kompozícióik –
mondta el Vargovics Józsefné, a HKÖ elnöke.
– Nálunk is szokás és tradíció az adventi koszorún a gyertyák meggyújtása. Ebben az idõszakban többet járunk misére, diszkréten díszítjük fel otthonainkat. Kötelezõ az asztali és az
ajtón lévõ adventi koszorú a karácsonyi hangulat megteremtéséhez. Falun szokás, hogy szalmát visznek be a házba – avatott be minket a
horvátok adventi készülõdésébe Sabrina
Blajda, a Csáktornyai Gazdasági Szakképzõ iskola pedagógusa.
– Milyen technikákkal készítik a koszorúkat?
– Változó. Egy-két éve felkapottak az üveg
alapra készített adventi díszek, de divatban
maradtak a természetes alapanyagok is. Akinek minimalista berendezésû lakása van, az

inkább az üveg díszeket szereti, praktikusabb.
Fõleg a természetbõl összegyûjtött dióval,
makkal, tobozzal díszítünk, a lényeg a szépségen túl az, hogy tartósak legyenek. Pár évig
állnak, utána használhatók fel arany vagy
ezüst színre fújva. A moha alapot már nem nagyon használjuk, mert hamar kiszárad, szalma
alappal, fûzvesszõvel dolgozunk inkább.
– Milyen színek dominálnak?
– Megint visszajön az arany, a lilát is szeretjük, de számomra az advent színe a piros.
– Milyen tipikus horvát ételek kerülnek az
asztalra karácsonykor?
– A muraköziek diós kalácsot sütnek, kompót, pulyka, kacsa kerül az asztalra. A muraközi horvátok szeretnek enni és jól is fõznek,
de nagyon figyelünk az elegáns tálalásra. A
horvát emberek legtöbbje az ünnepek alatt otthon marad, nincsenek látogatások, kivétel ez
alól karácsony másnapja és Újév. (N.K.)

Ízletes kihívás a háziasszonynak

Magyarországon még nincs hagyománya az
adventi készülõdésnek, nálunk gasztronómiai
szempontból is minden a karácsony két napjában „sûrûsödik” össze. A hagyományosnak
tekinthetõ halételek mellett az adventi és karácsonyi asztal egyre gyakoribb fogása a
pulyka, amelynek az elkészítése bizony, komoly felkészültséget igényel.
– Kihívás a ház asszonyának, hogy el tudjae készíteni úgy a pulykát, hogy teljesen átsül a
belseje, a töltelék is, s közben nem reped meg
a bõre – fejtette ki a feladat lényegét Gelencsér László, az egyik helyi fogadó tulajdonosa.
– Ezért az a helyesebb, ha a piacon rácsodálkozunk az óriási méretû, megkopasztott madarakra, de haza úgynevezett bébipulykát veszünk. Ezek nemcsak könnyebben süthetõk, kezelhetõk, hanem a húsuk is sokkal lágyabb. A
nálunk nevelt hatalmas pulykák igazából nem
valók adventi pulykának. Sokkal jobban já-

runk, ha egyetlen óriási pulyka helyett több
bébipulykát töltünk meg és sütünk ki. De Magyarországon nem is annyira a pulyka az ünnepi asztal kötelezõ fogása, mint inkább a kacsasült. Ez nem véletlen, hiszen hazánkban inkább a kacsa a baromfiudvarok lakója, semmint a pulyka. A töltelékre pedig számtalan recept van, az alap a zsemlés-májas töltelék,
amit számtalan változatban elkészíthetünk, így
gesztenyemasszával (persze, nem a bolti, édes
gesztenyemasszára gondolok), mazsolával,
gyömbérrel, aszalt szilvával, magyaros fûszerezéssel, s még sorolhatnám. Nagyon fontos: a
pulyka mellé mindenképpen kell mártás, mert
a nagy húsfelületek könnyen kiszáradnak.
Ilyenkor jön elõ egyébként a háziasszony tudása: a kiszáradás és a megrepedés elkerülése
érdekében meg kell tûzdelni szalonnával a
pulykát. De ha kívülrõl tûzdeljük, akkor meg
kell vágni a bõrét, s ott biztosan tovább reped
sütés közben. Ezért kell belülrõl tûzdelni, ami
viszont nem egyszerû feladat. Nem véletlen,
hogy a nagymamák szokták a pulykát sütni,
mert amire valaki nagymama lesz, már túl van
néhány adventi pulykasültön. Nehéz egyébként
jó pulykát készíteni, valóban sok türelem és elszántság kell hozzá. Amúgy hazánkban nincs
nagy gasztronómiai hagyománya az adventnek, nálunk a karácsony egyértelmûen „mindent visz”.Horváth Attila

Luca-Luca kity-koty
gelegenye kettõ, három
a pálinkát várom.
Kentek tiktya tojjék
a másé meg csatázzék.
Luca-Luca kity-koty,
gelegenye kettõ, három
a pálinkát várom.
A kentek tiktyának annyi csirkéje legyen,
mint égen a csillag, réten a fûszál.
Kentek disznajának akkora szalonnája legyen,
mint ez az ajtó
Luca-Luca kitty-kotty,
gelegenye kettõ, három
a pálinkát várom.
Ha nem adnak körtét,
ellopom a Böskét,
ha nem adnak almát,
ellopom a Marcsát,
ha nem adnak cseresznyét,
ellopom a menyecskét,
ha nem adnak szalonnát,
levágom a gerendát,
ha nem adnak barackot,
ellopom a malacot.
Luca-Luca kitty-kotty,
gelegenye kettõ, három
a pálinkát várom.
Kentek lányának akkora csöcsei legyenek,
mint egy szép piros alma.
Luca-Luca kitty-kotty,
gelegenye kettõ, három
a pálinkát várom.
Karácsonyi énekek
1.
János, Jankó, Vencel, Palkó
Juhászim, bajtársim
Jertek vélem Betlehembe,
kedves jó barátim.
Hogyha vélem Betlehembe
el akartok jönni,
siessetek mézes, mákos
túrós lepényt sütni.
2.
János pajtás mit szundikálsz?
Villog az ég nem kell lámpás.
Betlehem tündöklik micsoda ez,
talán a kis Jézust jelenti ez?
3.
Mennyországba jer pajtás,
ottan lesz a víg lakás!
Nem kell ottan kaszálni,
csak jó borral kell élni.
Sör, bor a tenger,
ott ihatik az ember.
Egyik angyal furugrál,
a másik meg trombitál.
4.
Fújd föl te Palkó,
Szép öcsém Jankó dudádat.
Vesd válladra görbe hátadon
dudádat, bundádat.
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Adventtõl vízkeresztig
Kardos Ferenc néprajzkutató,
a Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese könyvet
ír Nagykanizsa és környéke
karácsonyi népszokásairól. A
kötetet jövõ karácsonyra tervezi megjelentetni. Arra az elhatározásra jutott, hogy az
összegyûjtött hatalmas anyagot közkinccsé kellene tenni,
hogy mások számára is hozzáférhetõ legyen, és az oktatási
intézmények is használhatnák a néprajzoktatás során. Elképzelései szerint
útmutató készítésére is szükség lesz, mert bizonyos szövegeket át kell írni
az érthetõség érdekében. A karácsonyi szokáskörbõl sok töredék szövegünk van, gyönyörû sorokkal, melyek csak a szövegrekonstruálást követõen kerülhetnek forgalomba. Ez nem mond ellen a népi gondolkodásnak, mert a nép is variált. Szeretné, ha a kész anyag bekerülne az országos vagy a nemzetközi kutatás vérkeringésébe. Zala egyébként nemzetközileg jól kutatott megye, nem panaszkodhatunk annak ellenére, hogy
keveset tudunk az eredményekrõl. A könyv advent idõszakától vízkeresztig tekinti végig a szokásokat az 50-es évektõl a 90-es évek elejéig.
Nagykanizsa népe – melynek jelentõs része mindig is a városhoz közeli
falvakból verbuválódott – a karácsonyi idõszakban követte a magyarság
közt általános adventi, karácsonyi szokásrendet. Kiskanizsán, Miklósfán,
Bagolán és Korpavárott, a valamikori falvakban a II. világháború elõtti idõszakban még gyakorolták a regölést, a Luca napi kotyolást, a betlehemezést, az aprószentek-napi korbácsolást, a háromkirály-járás, illetve az ehhez
hasonló csillagjárás elnevezésû dramatikus játékokat. Ha ezekhez a szöveges, dramatikus, sokszor énekszóval elõadott játékokhoz hozzávesszük
még a karácsonyi és az új évi kántálásokat, köszöntéseket, és a templomi
alkalmakat, azt mondhatjuk, hogy a társas együttlét, a szórakozás, a humor
(kontyolásnál, korbácsolásnál), a lelket is tisztító kegyes szokások kitöltötték a kevesebb munkát adó karácsony környéki idõszakot. De nem csak
dramatikus játékaiban, hanem tárgyalkotó kedvében is gazdag volt ez az
idõszak: az adventi koszorúk készítése, a luca-szék készítés (amelyrõl sajnos kevés adat maradt fenn e vidékrõl), a karácsonyfa-díszítés (az 1800-as
évek végétõl), betlehemesek készítése az asztalra, a templomba, s néhol az
istállóba, a regõsbot faragása valamint láncolása, és még sorolhatnánk!
Természetesen ez a gazdag szokásvilág jelentõs mértékben átalakult mára, de ez az átalakulás nem a rendszerváltás idõszakában, hanem sokkal korábban gyorsult fel. Minden emlékezõ az 50-es évek végét, 60-as évek
elejét jelöli a nagy változás idõszakának. A változásnak többféle oka
is volt: többek között a szocialista kultúrpolitika, amiben már
nem volt helyük a régi, karácsonyi szokásokat is ápoló és áthagyományozó civil szervezõdéseknek, valamint a karácsonyi ünnepkör szokásait alapvetõen meghatározó, vagy
befolyásoló egyházak szerepének átalakulása, s nem
utolsó sorban a televíziózás által közvetített globalizáció együttes hatása. A szokások késõbb a néptáncmozgalomban és az óvodai nevelésben éledtek ujjá,
de nem abban a gazdagságban, ahogy annak idején,
amikor még minden falunak, vidéknek meg voltak a
maga változatai, hanem már könyvekben, folyóiratokban rögzített, az óvodai, iskolai életre alkalmazott,
vagy tánckoreográfiává lett míves formákban. Ilyen
kötött formákban tért vissza a korábban sok humoros
elemet is felvonultató betlehemes, sokkal kevesebb szöveggel, idõráfordítással, sokkal több díszlettel és zenével, s
már nem a nagygazdák házában, hanem a templomokban,
egyházi közösségi terekben.

– Vannak-e specialitásai, ma is jól hasznosítható hagyományai
Nagykanizsa és vidéke ádventi és karácsonyi szokásainak?
– Természetesen vannak. A leghíresebb közülük a kiskanizsai bábtáncoltató
betlehemes, mely a vörsihez hasonló, de saját fejlõdésû (és egyes vélemények
szerint a vörsinél régebbi) bábtáncoltató betlehem, melyet a magyar etnográfia már a 20. század elején is fölfedezett Gönczi Ferenc, majd Sebestyény
Gyula gyûjtõmunkája során. A karácsonyi ünnepek átalakulása, uniformizálódása miatt a humor kiveszõfélben van (hacsak a Karácsony napján játszott televíziós vígjátékokat nem számítjuk). Látható egy bezárkozási folyamat, a család egyetlen ünnepe a karácsony. Természetesen ennek ellentéte is jelen van
már mai társadalmunkban a „karácsonyi bulik” formájában, de leginkább
elõ-karácsonyi összejövetel formájában (munkahelyeken, baráti közösségekben). Az I. világháború elõttrõl azonban vannak még szép szövegeink, melyek
a családot köszöntõk humorát visszaidézik. Sebestyén Gyula hagyatékából
származik az alábbi vers (Karácsonyi énekek címmel a 6. oldalon - a szerk.)
1914-bõl, amelyet a kiskanizsai Benekovics János mondott el.
E tréfás versezet mellé játék is dukált. Híres e vidék máig fennmaradt
regölése, melybõl sajnos csak rövidebb szövegek maradtak fenn. Most a
Miklósfán gyûjtött egyik szöveget hadd idézzem: Hej regö rajta, / eljöttünk
mi ma este, / ma este regölni. / Haj regö rajta, / azt is megadhatja, / a
nagy Úristen / ennek a gazdának, / két szép tehenet, / tejet, földet eleget…
Érdekesség, hogy Miklósfán és környékén a regölés Luca napjától
vagy advent 2. vasárnapjától egészen Szentestégig folyamatosan folyt.
Országosan híres a vidék, elsõsorban Bagola, Surd, Nemespátró, s újabban még számos városhoz közeli település „karácsonyfa-termelése” vagyis a fenyõfatermesztés speciális válfaja. Csak pár szóban említhettem
meg néhány szokást, de azzal a reménnyel, hogy mindenki jól, saját hagyományainak megfelelõen, egészségben és vidámságban tölti ezt az
örömünnep-sorozatot karácsonytól szilveszterig.
Miklósfáról hadd idézzek most egy lucázó szöveget példaként. Ezt a legények kotyoláskor mondták el, amikor is a házba vagy a ház elõtt szalmára,
fára ülve tyúkot játszottak. A szokás termékenység varászló, jó termést elõsegítõ rítus, és lejegyzésekor már szelídült, humorossá vált szokásként élt. DélZalában több tucat változata ismert, s magáról Miklósfáról is eddig hat változatot írtak le. (Luca-luca kitty-kotty címû mondóka a 6. oldalon - a szerk.)
(A fotókat a Thúry György Múzeum bocsátotta rendelkezésünkre)
Bakonyi Erzsébet
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Pedagógusok köszöntése
A hagyományok szerint együtt köszöntötték a pályakezdõ pedagógusokat, a díszdiplomásokat és a nyugdíjasokat az Ifjúsági és Civil Házban. Idén
második alkalommal köszöntötték virágcsokorral és könyvajándékkal az elmúlt tanévben nyugdíjba vonuló pedagógusokat is. Köszöntõjében Marton
István polgármester kiemelte: Önök hivatásuk szerint hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy képesek legyünk az életet értelemmel megtölteni. Nincs
olyan ember – hangsúlyozta –, aki ne gondolna vissza tisztelettel a pályáját
elindító nevelõjére. Végezetül a város nevében megköszönte az áldozatos
munkát és jó egészséget, hitet, sok szeretetet kívánt. A pályakezdõ fiataloknak azt kívánta, váljon hivatássá a munkájuk, kapják meg az anyagi és erkölcsi elismerést, a szülõk, a diákok megbecsülését. Igyekezzenek a tudás
átadása mellett a jó erkölcsre, a békességre és a becsületre nevelni a diákokat! Tóth Lajos, a Pedagógusok Szakszervezete nevében köszöntötte a megjelenteket, majd a fiatal pályakezdõk eskütétele következett. Az ünnepélyes
rendezvényen a polgármester tizenkilenc arany-, két gyémánt-, és két vasdiplomát adott át. A 84 éves Feledi Andorné és a 85 éves Szakács János hatvanöt évvel ezelõtt szerezte meg a pedagógus diplomát. (-bzs-)

Ezüst diploma
November 23-26 között rendezték meg Budapesten, a
KÓTA szervezésében a Kodály
Zoltán IV. Magyar Kórusversenyt, hazánk legrangosabb,
magyar kórusok számára kiírt
versenyét. A meghívásos versenyen kilenc kategóriában
ötvenhárom kórus mérettette
meg magát. Nagykanizsáról a
Batthyány Lajos Gimnázium
hetven fõs, Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskara nevezett az
ifjúsági vegyeskari kategóriában, ahol tizenegy kórus vett
részt. Az együttes Cseke József
karnagy vezetésével már 2003-

ban is részt vett e versenyen,
amikor III. helyezést értek el.
Most, a kiváló formában lévõ
együttes Ezüst Diplomát ért el.
A nemzetközileg is elismert,
hazai szakemberekbõl álló zsûri elismerõen nyilatkozott a
kórus teljesítményérõl. A diploma mellé még megkapták az
Editio Musica Budapest zenei
cég külön díját is, amely veretes szerzõk mûveibõl összeállított kottacsomag volt. A kórus
a versenyen nem csak Nagykanizsát, hanem Zala megyét is
képviselte, a térségbõl egyedüli indulóként.

Zongoraverseny Kinder-tojással

Két kanizsai siker is született a második alkalommal megrendezett
Farkas Ferenc Zongoraversenyen. A szervezõ Dunakeszi mûvészeti
iskolája 2001-ben vette fel a zeneszerzõ nevét. A kétévente megrendezésre kerülõ versennyel az iskola névadójának szeretnének emléket állítani. A verseny célja, hogy a Farkas Ferenc által kinevelt több
generációs zeneszerzõk mûveivel már a zeneiskolában is megismerkedjenek a növendékek és minél szélesebb körben be is mutathassák
azokat. A rangos versenyen az ország öt, Farkas Ferenc nevét viselõ
zeneiskolája, valamint a budapesti, Pest-, Nógrád- és Fejér megyei
zene és mûvészeti iskolák 70 zongoristája vett részt. Négy korcsoportban versenyeztek, és elõször fordult elõ, hogy pénzdíjakat adtak
át az I-III. helyezetteknek. Idén, az elsõ helyezettek tanárai is kaptak
tanári külön-díjat. A zsûri elnöke, Farkas Ferenc zeneszerzõ fia, a
Svájcban élõ Farkas András karmester volt. Az október 26-28. között megrendezett versenyen öt kanizsai zeneiskolás vett részt, és
kettejüknek sikerült az elsõ három helyezett közé bekerülni. Az I.,
egyben legnépesebb korcsoportban lett III. Reizner Mónika 2. osztályos zeneiskolás, a Bolyai iskola tanulója. A III. korcsoportban I. helyezést ért el Horváth Krisztina 5. osztályos zeneiskolás, aki a
zalakomári általános iskolába jár.
– Mind a két kislány B tagozatos, emelt színtû képzést kapnak,
mert az átlagnál tehetségesebbek. – mondta dr. Erdõs Lászlóné, a
gyerekek felkészítõje. – A versenyre való felkészülés mindig plusz
munkát jelent, óráról órára sziszifuszi küzdelmet kell közösen folytatni azért, hogy ilyen versenyeredmények szülessenek, mert rengeteg
zongorista van. Nagyon nehéz kitûnni! Komolyan kell dolgozni még

a tanítási szünetekben is. Mindkét kislány mögött több versenyeredmény van. Krisztina zenei pályára készül, a picike még nem döntött,
de egyelõre szépen dolgozik. Otthon is szeret zongorázni, nagyrészt
az itteni feladatokat, de mást is játszik. Az apukája is zenél, így sok
zenét hallgat, más hobbija még nincs. Mónika, amikor eljött hazulról, már úgy érezte, hogy kapni fog valamilyen díjat! Az apukája pedig úgy értékelte, hogy ezen a versenyen volt a legjobb a lánya, amióta zongorázni hallotta. Mind a két gyerek kitûnõ tanuló. Krisztina is
szorgalmasan gyakorol, tanulja a darabokat. Amire nagyon büszkék
vagyunk, hogy minden elsõ helyezést pestiek vittek el, kivéve a 3. korcsoport elsõ helyét, melyet Krisztinának sikerült elnyernie vidéki versenyzõként. Nagy ünneplésben volt részünk, körüldöngicséltek bennünket, Krisztikétõl még autogramot is kértek. A versenyen és a gálán háromszor is visszatapsolták.
– Mi szükséges még a jó eredményhez?
– Elsõsorban nagyon kell szeretni a gyerekeket, azért, hogy szeressenek idejönni – válszolta mosolyogva a tanárnõ. – Hogy a zene bûvöletébe kerül-e vagy sem, ahhoz sok mindennek kell összejönni. Függ a
szorgalmától, kitartásától, tehetségétõl, a szülõi háttértõl. Ha mindezek megvannak, akkor jönnek az eredmények. A felkészülés állandóan
tart. Mindig teljes odaadással kell dolgozni a gyereknek, és nekem is.
Szalmaláng szerû munkával nem lehet eredményt elérni.
– Mire költitek a pénzjutalmat? – kérdeztem a lányoktól, akiket ismét a tanárnéni segített ki.
– Krisztina a tanulmányaira fordítja az 50 ezer forintot, a picike meg
azt mondta, hogy elteszi a 20 ezer forintot, mert õ dolgozott meg érte!
Külföldön már szokás a pénzdíjas verseny, csak nálunk nem, mert pénzszûkében vagyunk. Krisztina már sikeres elõfelvételit tett a legrangosabbnak tekinthetõ, Bartók Béla konzervatóriumba, a zeneakadémia
gyakorlóiskolájába – folytatta dr. Erdõs Lászlóné. – Ide a legnehezebb
bekerülni, és aki már bekerül, a legnagyobb eséllyel felvételizik a zeneakadémiára. Nehéz pálya!
– A kabaláról még nem szóltunk – veti közbe Kriszti.
– Krisztikével együtt növekszik egy pulóvere, ha abban játszik, szerencséje lesz! – vette át a szót Ági néni. – De Mónikának is van kedvenc pulóvere! Az izgalomtól néha “kihûl” a kezük, ezért jó, hogyha
hosszú, meleg pulóver van rajtuk. Még az elõfelvételire is azt vette fel.
Lassan már a pulóverérõl is felismerik! S még egy apró babonát elárult a tanárnõ: a piciknek eleinte Kinder-tojást ajándékozott, amit
úgy megszoktak, hogy 18 évesen sem múlhat el a verseny az édesség
nélkül.
Bakonyi Zsóka

Kultúra
A (KA)-ROCK
élt és élni akar
Egy évvel korábban azzal a céllal alakult
meg a KA-ROCK Alapítvány, hogy Nagykanizsán legyen egy állandó bázisa, helye a
rockzenének. A lelkes fiatalok egy olyan
klubot akartak kialakítani, ahol otthonra lelhettek volna a város rockzenekarai. Kaptak
is egy helyiséget az egyik mûvelõdési házban, s a bérleti díjon felül még vállalták,
hogy kitakarítják és használható állapotba
hozzák a pincét, amely majd valamikor a
klub lehet. Hozzáláttak hát a munkához, s
hamarosan úgy tûnt: minden álmuk könnyedén megvalósulhat, ugyanis bejelentkezett
egy bõkezûnek tûnõ mecénás is. A fiatalok
még hatványozottabb erõbedobással dolgoztak a leendõ klub kitakarításán, s amikor
a festésre, tatarozásra kerülhetett volna a
sor, elmentek támogatásért leendõ szponzorukhoz, aki azonban akkor már nem tûnt
annyira szívélyesnek, s egy egészen „speciális” szponzorációs lehetõséget kínált fel a
csapatnak. A fiatalok megdöbbentek a korrektnek nem éppen nevezhetõ ajánlaton,
ami esetükben a pénzkezelés szabályainak
megsértését jelentette volna. Ezt már nem
vállalták fel, nem akarták kockára tenni a
becsületüket. Nem is kaptak egy fillért sem,
így hát a pénz hiányában le kellett állítani a
klub felújítását. Máshova is fordultak segítségért, azonban a jó szón kívül semmit nem
kaptak, elõfordult, hogy még azt sem…
Közben kiderült: már Kecskeméten is arról
beszélnek, hogy milyen gazdag a KAROCK Alapítvány, micsoda támogatásokat
kapnak bõkezû támogatójuktól. A kuratórium tagjai ezen kellõen megdöbbentek, s
nem tudják mire vélni, hogy kinek, milyen
érdeke fûzõdik olyan hírek terjesztéséhez,
amibõl – sajnos- egy szó sem igaz. A KAROCK az elmúlt egy évben összesen 1,3
millió forintot fizetett ki az általa szervezett
produkciók költségeire. Csaknem ötvenegy
fellépést tudhatnak maguk mögött, ebbõl
negyvenkilenc hazai csapat volt, kettõ pedig
külföldi. Részt vettek egy, a város testvértelepüléseivel közösen lebonyolított európai
uniós partnerségi programban is, amelyhez
jelentõs segítséget nyújtottak. Most õk kérik
az önkormányzat segítségét: aláírásokat
gyûjtenek azért, hogy a város biztosítson
számukra egy üres ingatlant, ahol zavartalanul lebonyolíthatják a programjaikat. A számos csalódás ellenére van egy nagy álmuk:
Kanizsán szeretnék megszervezni a középiskolás-fõiskolás rockzenekarok nemzetközi fesztiválját.
A KA-ROCK tehát élni akar, elpusztíthatatlan. Mint a rock. (Horváth Attila)
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A kanizsai Prima-díjasok
Idén elsõ alkalommal ítélték oda a Zalai
Prima Díjat, amelyet a mûvészetek, a tudomány, a kultúra, az oktatás és a média területén
kimagasló teljesítményt nyújtó zalai alkotók elismerésére hoztak létre. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke, Demján Sándor 2003-ban alapította meg a
Prima Primissima Díjat, s a kezdeményezéshez
csatlakozott a VOSZ Zala Megyei Szervezete
is. A díj a világhírû Kincsem versenylovat ábrázolja, s a három kitüntetett fejenként egy-egymillió forintot is kapott elismerésül. Ludvig Zoltán festõmûvész alkotó-nevelõ munkájáért a három fõdíj egyikét érdemelte ki, míg Harkány
László irodalomtörténész, nyugalmazott középiskolai tanár közönségdíjat kapott.
– Számomra már az is nagy meglepetés volt,
hogy rákerülhettem a listára – mondta Harkány
László, aki lapunk hasábjain keresztül is köszöni
a reá adott szavazatokat, a tanítványok és a barátok, ismerõsök szeretetének megnyilvánulásait.
– Elõször úgy gondoltam, sokan vannak a megyében, akik méltóbbak lehettek volna a díjra,
de aztán rájöttem, hogy ezen nem érdemes meditálnom, hiszen egy grémium döntött a jelölésem
mellett, így hát mit tehettem mást, elfogadtam.
Nem akarok persze álszerény sem lenni, s bevallom Önnek, nagyon jól estek a közönség szavazatai. Ez sokat jelent számomra, az elismerés
megerõsít és hitet ad. A szavazatok kétharmadát
én kaptam, ami azért mutat valamit. Igaz, kár
ezen csodálkozni, hiszen tíz éves korom óta itt
élek Nagykanizsán, sokan ismernek, s talán nem
túlzás azt állítani, hogy szeretnek is. Én is szeretem az embereket, a diákjaimat, s úgy érzem, õk
viszont szeretnek engem, és ez jó, mert így mûködik normálisan az élet. A munkámat is ezen elv
alapján végeztem, de a gyerekek, a tanítványok
feltétlen szeretete csak az egyik összetevõje a tanításnak, a jó pedagógusnak felkészültnek is kell
lennie, a tanítványokat szeretõ szigorral kell nevelnie, adni és követelni kell. S ami még nagyon
fontos: a tanárnak a legmesszebbmenõkig jóin-

dulatúnak kell lennie. Ha mindez megvan, akkor
nagy baj már nem lehet…
Az elsõ alkalommal átadott Zalai Prima Díj
három kitüntetettje között szerepelt a nagykanizsai Ludvig Zoltán festõmûvész is.
– Nagyon örültem, hogy a zalai vállalkozók
rám gondoltak ezzel a díjjal – mondta Ludvig
Zoltán. – Talán azért kaptam, mert mûvésztelepeket, képzõmûvészeti kiállításokat szervezek, rendszeresen részt veszek szinte a világ
minden táján mûvésztáborokban. A Kortárs
Mûvészetpártoló Alapítványunkon keresztül a
kortárs mûvészet valamennyi ágát támogatjuk.
Az alapítvány fõ tevékenysége egyébként kiállítások szervezése, kulturális rendezvények támogatása. Lényegesnek és fontosnak tartom
ezt a díjat. Ehhez hasonlóra rengeteg példát
tudnék felsorolni a múltból, kezdve a Mediciektõl, akik Leonardot és Michelangelot támogatták, különbözõ munkákkal bízták meg
õket, amelyek azóta a világörökség részévé
váltak. Például egy spanyol vállalkozó is támogatta a fiatal Gaudit, a fél Barcelona így
épülhetett fel, és a világ a csodájára jár ma is.
Azok sem jöttek volna létre, ha a vállalkozók
nem támogatják a mûvészetet. Közelebbi példákat is mondhatnék, mert Zalaegerszegen
Fischer Görgy szobrászmûvész István királyt
ábrázoló szobra is így készülhetett el, a vállalkozók támogatásával. Továbbá Nagykanizsán
az Európa Ház, és említhetném a kezdetekben
Páli László vállalkozó támogatásával létrejött
Kendlimajort.
– Hogy zajlott a díjátadás?
– Fiatal mûvészpalánták mutatkoztak be
hangulatos mûsorral, és a díjátadás elõtt levetítették a kanizsai és a zalaegerszegi városi tévék által, a jelöltekrõl készített kétperces rövidfilmet. A zsûri, az ünnepség elõtt döntött a
díjakról. Minden jelölt értékes jutalmat kapott, a három gyõztest pedig automatikusan
jelölik a jövõ évi Országos Prima Primisszima
Díjra. (H.A., B.Zs.)

Mozaik
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Könyvajánló
Virággyerekek bibliája
Barry Miles: Hippik
A Hippik címû enciklopédikus
összegzésben a Jószöveg Kiadó harminc évnyi hiányt áthidaló könyvet
dobott a piacra Barry Miles szerkesztésében. Korabeli
flyereivel, a Rolling Stone és az Oz magazin súlyos
posztereivel díszített kódexet nyom a kezünkbe.
Az 1965-1971. közötti korszakot átfogó krónika jóval korábban kezdõdik. Kerouac nyomán ezrek indulnak „nagypályás útkeresés”-re a hatvanas évek elején, amikor néhány
Los Angeles-i pantomimszínész és mutatványos westernhõs
nagymamaruhát ölt és a szabad szerelmet hirdeti, hogy aztán
filozófiájukat átvegye Frisco mûvésznegyede, ahonnan robbant a SZERETETET és BÉKÉT prédikáló mozgalom
bombája. Amikor felsejlett a kommunisztikus társadalom
utópiája, a gerontokrata rendszer is támadásba lendült a hippimozgalom ellen. Lassan csúszik egybe harcuk a Capitoliumig eljutó elõtti háborúellenes diáklázadásokkal. Megtudjuk, hogyan veszett ki az eszme a külsõség mellõl, s feltehetjük a kérdést, valóban örökre a múlté-e a Zabriskie Point
mezõn szeretkezõk tömege, vagy lesz-e elég kraft a mostani
generációban, hogy az egészet újra feltámassza?
Korabeli mûvészek és írók tömege nyilatkozik a könyv
lapjain, közöttük Timothy Leary, aki minden, az elfojtott
szexualitását gyûlöletbe szublimáló politikacsinálót egy bélyeggel kizavart volna a rétre virágot szedni és szeretkezni…

Ma már csak egy tábla hirdeti, hogy egykor ott állt, s évtizedeken
át volt sok-sok gyerek elsõ iskolája, ahol a betûvetésre, emberségre
okították. Nincs már, csak bennünk, emlékeinkben él az épület illata, a lépcsõk, a folyosók fényei, a pálya zaja, amely telente jégpályává alakult, nyaranta nagy csaták zajlottak ott. Orrunkban ott van
még a pincében kialakított tornaszoba mással össze nem hasonlítható illata, és az ebédlõ viaszkosvásznas, fémtálcás, stokis miliõje.

PO-ÉN
Mi a közös Steve Irwin és
Demszky Gábor között?
Egyik sem hitte volna,
hogy így hat a villamos rája.

Elvitte a víz (Flushed Away)
Színes, amerikai film
családi, számítógépes
animáció, vígjáték
Rendezte: David Bowers
Sam Fell. Író: Dick Clement
Ian La Frenais

Filmajánló
Tartalom
Amikor egy Sid nevû csatornapatkányt köp ki a lefolyó,
Roddy egér meg akar szabadulni tõle, de végül õ lesz az,
akit elvisz a víz Patkopolisz
nyüzsgõ csatornavilágába.

Anka nénit sem, aki egy karácsonyi szünetrõl visszatérvén a számítógéprõl mesélt, arról a különleges valamirõl, ami azóta már
hétköznapjaink része lett, de akkoriban még a Commodore-ról a
legtöbbeknek egy kutya jutott eszébe. Egy életre megtanultam a
sapkakötést, és álmomból felébresztve is felismerem a pápaszemhematómát, köszönhetõen a „Dokiné-féle” elsõsegélynyújtó szakkörnek. Sosem feledem el, amikor a városi versenyt megnyerve

Régi iskolám
Az én iskolám is volt, bár én csak másodikosként kerültem
oda, Gombos tanító néni osztályába. Én voltam az új lány, aki ott
írta élete elsõ és utolsó csillagos ötös matekdogáját. Emlékszem
még Kóger tanító nénire is, aki már idõsen került hozzánk, de
megállt felette az idõ, s évtizedek múltan is olyan maradt, amilyennek akkor, másodikosként láttam. Mindig az unokaöccsérõl,
Balázsovits Lajosról mesélt, s egy délután, amikor unatkoztam, a
kezembe adta a János Vitézt. Azt hiszem, akkor lettem az olvasás
rabja. Aztán jött Hadobás Gabi néni, aki hímezni tanított, a pelenkaöltést is õ mutatta meg nekünk a napközis osztályban lévõ
fatuskókon kucorogva. Lelki tükröt vezettünk, az aprócska füzetet senki más nem olvasta csak az írója, mégis apró csínyeinkkel
napról-napra szembesülni kényszerültünk általa. Aztán jött Szalai
Aranka néni, aki suttogva, egy délutánon a nõvé válás titkait fedte fel nekünk. Délutánonként a „gyogyó” faoszlopokkal aládúcolt, prospektusokkal kidekorált termeiben – mert a Hunyadi iskolát éppen felújították – Soponyai tanító néni a Vukot és a Kelét
olvasta fel nekünk, míg az õszi esõ surrogott az arra járó autók
kerekei alatt. Aztán a felsõbe léptünk, akkor is éppen Bartók évforduló volt. Akkor tanultam meg Vastag Bélánétól, mit jelent a
centenárium szó, és ki is volt Bartók valójában. Nem feledem

egyszerre ugrált velünk az addig mindig inkább szigorú dr. Horváth Józsefné, s szinte örömmámorban tört ki, amikor a megyeit
is megnyertük. Sütõ Andrásról nekem Ancsa néni jut eszembe, a
bársonyos hangú, mosolygós szemû tanár, aki a könyvtárból csalhatatlan érzékkel mindig nekem való könyvet adott, s tõle kaptam
az elsõ Sütõ-kötetet is. Az emlékek ösvényein bolyongva eszembe jut Pista bácsi, akitõl lõni tanultunk, Klári néni, aki kérhetetlen szigorral futatta velünk a köröket a pálya körül, Zsóka néni
vándortáborai, Emma néni, amikor fizika óráján az elektromosságot magyarázta, Marika néni, aki életem elsõ interjúját íratta velem, vagy Ili néni, akitõl balkezesként jobb kézzel tanultam meg
kötni… Megannyi emlékdarabka a múlt ködös kútjából, szubjektív történelem az egyszervolt iskoláról, amelynek termeiben ma
is tanítanak, de ez már egy másik világ…
Sok százan rendelkezünk ilyen, az enyémhez hasonló apró emlékmozaikokkal, mi, akiket idõben és térben összeköt az, hogy egykor
hunyadisok voltunk és lélekben azok is maradtunk. Gyertek, a régi
iskola falai között emlékezzünk együtt régvolt iskolánkra, tanárainkra, tanítóinkra, azokra a tágranyílt szemû kis csínytevõkre, akikbõl
mára felnõtté cseperedtünk! Iskolánk hatvan éves lenne.
Dukát Éva

Gasztronómia
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Képekhez illõ ételek

Egy újszerû és különleges társasági esemény színtere volt november 30-án a Kendlimajor Galéria. Mûvészet és Gasztronómia
címû estre hívta barátait és partnereit a karácsonyi díszkivilágításba öltözött galéria három tulajdonosa, Ludvig Zoltán, Páli
László és Wilheim Gábor.
– Egy mûterembe szokás szerint minden nap bemegy a múzsa, homlokon csókolja a mûvészt, s mivel van elõtte vászon, ecset, festék, vagy zománc, létrejön az alkotás – kezdte köszöntõ szavaiban Ludvig Klára, az
est egyik házigazdája.
Ez alkalommal azonban jöttek barátok, idegenek és két kiváló
konyhamûvész is. Egy jól mûködõ mûterembe gyakran betér az

ínyenc, vagyis a vevõ, aki lehet magánember, galériás, gyûjtõ vagy
éppen hosszú távon gondolkodó befektetõ, aki tudja, hogy ami ma
kortárs, elõbb-utóbb antik lesz, értéke pozitívan követi az idõ múlását, és azt is tudja, milyen jó együtt lakni a mûalkotásokkal. A vendégek elõször a kortárs képzõmûvészeti kiállítást tekintették meg
az alkotók jelenlétében. Balogh István Péter, Csuta György, Gyõrfi
András, Kotnyek István, Korbely István, Ludvig Dániel, Ludvig
Zoltán, Németh Klára, Pósa Ede, Sebestyén János, Simon János,
Várkonyi János és Walter Gábor képei díszítették a falakat. A mûvészek mindegyike folyamatosan jelen van a kortárs mûvészeti piacon, rendszeres kiállítók, rendszeres résztvevõi mûvésztelepeknek
és szerepelnek a világ számos országában megjelent katalógusokban. A három csoportra osztott képekhez komponált ételeket
Prikryl József mesterszakács és Borda Attila szakácsmester, a
MenDan Thermal Hotel konyhamûvészei. A menüben szerepelt
többek között: félangolos hátszínsült Monet tiszteletére, kocsonyázott „zöldségrandevú”, moszkvai tésztasaláta, sõt zománcmártás is.
A borokat Kisfürjesi Ferenc, a hotel fõpincére ajánlotta, a
jazzprogramot Tiborcz Iván zenész szolgáltatta. Az esten Ludvig
Zoltán festõmûvész egy alkotását is kisorsolták. A gasztronómiai
esteknek lesz folytatása a késõbbiekben, akár irodalmi esteket is
szerveznek. A konyhamûvészek költõ verséhez is alkottak „asztalt”, sõt, a házigazda kérésére újságíró-tállal kínálták meg lapunk
munkatársát. Hogy milyen volt? A kistányérnyi méretû kompozíciót szabályos szerkesztés és visszafogott színvilág jellemezte. Ezen
az „üzeneten” nekünk is érdemes elgondolkodnunk! (X)

Kanizsai gasztronómiai sikerek
Luxembourgban november 18-a és 22-e között rendezték meg az
Expo Gast 10. Konyhamûvészeti Világkupát. A mintegy 3000 versenyzõ között egyéniben három nagykanizsai is szerepelt: Sinkovics
Tamásné cukrász, Prikryl József mesterszakács és Borda Attila szakácsmester tovább öregbítette Nagykanizsa hírnevét a rendkívül nívós
gasztronómiai megmérettetésen.
– Március végén, április elején kezdtük el a felkészülést – mondta Prikryl
József, aki a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület elnöke is. –
Ennyi idõre szükség is volt ahhoz, hogy kitaláljuk az ételeket, mert csak újdonságokkal lehetett nevezni. A zsûri ugyanis szeret olyan ételekkel találkozni, amilyeneket még sehol nem látott. Azonban ez még nem elég, az elkészített ételeknek praktikusnak, azaz a késõbbiekben viszonylag könnyen
elkészíthetõnek is kell lenni. A versenykiírás nagyon szigorú, mintegy negyven oldalas dokumentum, amelyben szerepel valamennyi kategória követelményrendszere, úgy hogy mindenki megtalálta a magáét.
Prikryl József, „A”, azaz szakácsmûvészet kategóriában a kötelezõ
nyolcszemélyes dísztálat hal-alapanyagból készítette el. Csak azért,
hogy felcsigázzuk Olvasóinkat, kettõt említsünk meg név szerint is az
elkészített étkekbõl: sütõtökhúsba csomagolt tökmagolajos fogas terrine lazaccal, pisztrángkrémmel göngyölt sajttekercs rákmártással.
Prikryl József kérdésünkre elmondta: az elkészített ételekre nincs recept, egy-egy ilyen világversenyen mindenki improvizál. A szakember
bronzérmet érdemelt ki összeállításával.
Borda Attila ugyancsak szakácsmûvészet kategóriában a kötelezõ hidegtál mellett a melegen elképzelt, hidegen tálalt hatszemélyes étel elkészítését választotta. Az ételsorban többek között kelkáposztába göngyölt
fácánpástétom és tejszínes céklalében párolt ördöghalfilé szerepelt. Az õ
„kollekcióját” diplomával, azaz oklevéllel jutalmazta az értékelõ zsûri.
– Nagyon örülök a diplomának, sokan ugyanis üres kézzel tértek haza – mondta Borda Attila szakácsmester. – A diplomát azok kapják,
akik éppen, hogy lemaradnak a helyezésrõl. Egy négy négyzetméteres

szabad felületet kapott mindenki, amit teljes egészében a versenyzõknek kellett összeállítani, értve ebben nem csak az ételeket, hanem a tálalást, az asztaldíszítést is.
A kiskanizsai Sinkovics Tamásné cukrászati artisztika kategóriában
indult, s élete elsõ nagy versenyérõl rögtön bronzéremmel térhetett haza. Sinkovics Tamásné egy négyszemélyes, vadásztémát ábrázoló reggelizõ készletet készített körülbelül huszonöt kilogrammnyi tragantból,
vagyis víz, zselatin és porcukor keverékébõl. Az eredetire megtévesztésig hasonlító desszerttányérok, kenyértartó, csészék és alátétek, tojástartók, váza, virág és evõeszközök hat héten keresztül készültek. A
teljesítményt jelzi, hogy még a szalvéta legkisebb redõi is kidolgozottak, s nagyon aprólékos munkát sejtetnek.
A három fiatal szakács várhatóan legközelebb a tavaszi, fõvárosi
GasztroPonton vesz részt.
Horváth Attila

Városháza
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Képviselõi fogadóóra

Megérkeztek a szaloncukrok 33 ízben! 400 gr-os családi vegyes 259 Ft
250 gr Paloma kávé
275 gr Tchibo Famili
Completta
Raffaello T15
500 gr Haribo gumicukor
500 gr csokiparány
500 gr tejkaramell

289 Ft
299 Ft
279 Ft
499 Ft
499 Ft
399 Ft
499 Ft

250 gr Omnia
250 gr Karaván
Toffefee
Merci desszert
500 gr tortabevonó
500 gr konyakmeggy
Bolero italpor

389 Ft
339 Ft
329 Ft
699 Ft
399 Ft
799 Ft
39 Ft

Táblacsokoládék, teasütemények, desszertek
óriási választékban!
Nyitva tartás:
hétfõ szünnap, kedd-péntek: 9-17 óra, szombat, vasárnap: 9-12 óra

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00
órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart december 13-án, szerdán 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Felhívom a Nagykanizsa, Erdész u. 28. sz. alatti, 3971. helyrajzi számú ingatlanon folytatott építési munka ügyében érintett ügyfelek figyelmét, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõjének 6/5623/2006. számú határozata ellen benyújtott fellebbezést a Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal Vezetõje megvizsgálta és a döntését meghozta.
A másod fokú határozatot az ügyben érdekelt ügyfelek (3951/4, 3970,
0148/1, 3952/4. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai) – személyazonosságuk
megfelelõ igazolása mellett – a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.)
III. em. 305. számú irodájában ügyfélfogadási idõben megtekinthetik.

Jogsegély
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
nagykanizsai ügyfélfogadási rendje a következõk szerint alakul az ünnepek idõszakában: December 5. 9-12 óra, december 12. ELMARAD,
december 19. 9-12 óra, december 26. ELMARAD, 2007. január 2. 912 óra. A továbbiakban minden kedden 9-12 óra között várjuk ügyfeleinket a Nagykanizsa, Petõfi u. 5. II. emeleti irodánkban!

Kanizsai Karácsonyváró
2006. december 6 - 24-ig az Erzsébet téren
DECEMBER 6., SZERDA „SZÍVÜNK RÉG IDE VÁR…”
14.00 MIKULÁSZ Kupa. Általános- és középiskolás csapatok vetélkedõje, a „Legászabb Mikulás” cím elnyeréséért. Szervezõ: a Városi
Diákönkormányzat.
DECEMBER 13., SZERDA „LUCA, LUCA KITTY KOTTY…”
10.00 Kézmûves vásár. Minõségi kézmûves termékek árusítása. A
Kézmûves vásár december 13 – 23-ig naponta 9.00 – 18.00 óráig látogatható. 14.00 Karácsonyfa díszítés. A város általános- és középiskolás diákjai feldíszítik az Erzsébet téri karácsonyfát. Lucázás, kézmûves
portékák árusítása.
DECEMBER 18., HÉTFÕ „BETLEHEM, BETLEHEM
A TE HATÁRODBA…”
9.00 Élõ Betlehem az Erzsébet téren. December 18-23-ig naponta
9.00 – 18.00 óráig, 24-én vasárnap 9.00 – 12.00-ig látogatható a téren
felállított betlehem, állatsimogatóval, foglalkoztató programokkal, betlehemes játékkal. Közremûködnek a Hevesi Sándor Általános Iskola
diákjai Lengyák István vezetésével. 10.00 Óvodások karácsonyi mûsora. December 18-tól 23-ig minden nap 10 – 11.30 óráig óvodások karácsonyi mûsorát tekinthetik meg.
DECEMBER 21., CSÜTÖRTÖK MESSZEREPÜLÕ
14.00 – 16.00 Játszóház a Vasemberház árkádjai alatt. Karácsonyi
dekoráció- és ajándékkészítés.16.30 Élõ Ghymes koncert
DECEMBER 22., PÉNTEK
12.00 – 14.00 Ebédosztás a rászorulóknak. A Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület felajánlása. 14.00 – 16.00 Játszóház a
Vasemberház árkádjai alatt. Karácsonyi dekoráció- és ajándékkészítés.
DECEMBER 23., SZOMBAT
10.00 – 12.00 Filléres süti vásár. Jótékonysági süteményvásár a kórház gyermekosztálya javára.
A rendezvény szervezõje: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közérdek
Kanizsa-tér kövei
Állok a Centrál Hotel elõtt és az új placc térköveit vizitálom. A december eleji kedélytelen
idõjárás egy pillanatra megváltozik, kibújik a nap,
körülöttem minden felragyog. Most éppen nem rohanok, s
elképzelem, hogy milyen szép lesz tavasszal ez a kis térség, városunk egyik új büszkesége. Fák, virágok, padok, fénybe öltözött vendégváró teraszok! Álldogálok, így hamar akad beszélgetõpartner. –
Nem sokáig gyönyörködsz ebben – mondja a korombéli úriember, s
közben szeme sarkából lesi reakciómat. – Nofene! Miért? – kérdezek
vissza. – Mert rövidesen felszedik a kövezetet – közli a bennfentesek
mindentudásával. Aztán elmondja, hogy az új közgyûlés nemsokára
dönteni fog a munkálatok visszafordításáról. Hitetlenkedésemet látva
naivnak nevez, olyannak, aki fel sem tételez egy ilyen barbár cselekedetet. Az okot meg pláne nem, tudniillik azt, hogy a mostani helyi hatalom nem tûri az ilyesféle pazarlást. Letaglózva állok, s hosszan nézek az úr után, aki új helyen, talán már a Károlyi kertben szórja szét
szavai mérgét. Lassan elindulok, de nem hagynak nyugodni az elõbb
hallott mondatok. Meg a tegnapiak, meg a tegnapelõttiek. Kedveset,
szépet, felemelõt, biztatót, bizakodót, reménykeltõt nem igen hallottam. A város két gyönyörû intézménye a Plakát Ház, valamint az Ifjúsági és Civil Ház avatása után hányan, de hányan szajkózták, hogy
minek ez. Minek ez a két kulturális létesítmény, amikor a városban
egyébként sem történik semmi, lassan itt már élni sem érdemes, mert
kiüresedett a nagykanizsai társas élet, nincs pénze az embereknek, ha
mennének is nincs hova, nincs miért. Nem értem és vissza is utasítom
az ilyen beszédeket. Nem csak azért, mert az ellenkezõjét tapasztalom, hanem azért is, mert tudom, hogy az elégedetlenkedés ragadós.
Aki nyitottan él, keresi a társas élet lehetõségeit, közösségi tevékenységre vágyik, az Nagykanizsán rálelhet. S ráadásul pénz nélkül. Állandóan nyílik egy-egy kiállítás, két filmklub is van a könyvtárban,
elõadások itt és ott, fesztiválok egy évben többször is, újfajta múzeumi program, civil rendezvények, s folytathatnám hosszan a sort. A
károgók akkor fognak igazán meglepõdni, ha elkészül a város kulturális térképe. Persze, aki csak TV-sorozatokkal mulatja az idõt, az
vajmi keveset vesz észre mindebbõl. Néha azonban akad egy-egy lelkesítõ szó is. Például az a nézõ, aki az idõsek kulturális bemutatójáról ezt az SMS-t írta: szépkorúak ajkáról zengett a dal, járták a ropogóst virgoncan a lábak szerdán Kanizsán. Az örökifjú szív ragyogott.
Izzott, csillogott szemeken, arcokon...
Büki Erzsébet
A Bajcsai Településrészi Önkormányzat megalakításának kezdeményezésére
a Bajcsai Mûvelõdési Házban
2006. december 15-én 17.00 órakor településrészi gyûlést
tartanak. A szervezõk minden bajcsai választópolgárt szeretettel várnak.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Felnõtt és Gyermek
VÁROSI ORVOSI ÜGYELET a Petõfi u. 5. szám alól 2006. december 11-ével átköltözik a Szekeres J. u. 2-8. szám alá! (Kórház mentõállomás és a Tüdõgondozó épülete között). Bejárat a
Bagolai sor felõl! A telefonszámok és az ügyeleti idõ változatlan!

HIBÁS CSEKKEK
A KÖGÁZ ZRt. és az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
számlázási rendszerében bekövetkezetett technikai hiba miatt a
2006. november 28-30. között kiküldött számlák egy részénél a csatolt csekkek nem tartalmazzák a társaság bankszámlaszámát. A javított, minden szükséges adatot tartalmazó csekkeket december 4-tõl
kezdõdõen küldik, természetesen módosított fizetési határidõvel.
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Jóska vagyok, alkoholista
„Jóska vagyok, alkoholista” – mutatkoztak be az
egyezményes formulával a
minapi, a Nagykanizsai
Anonim Alkoholisták Közössége tíz éves jubileuma
alkalmából rendezett baráti
– vagy inkább testvéri? Talán ez a kifejezés találóbb…
– összejövetelen, ahol a
csoport tagjai egy kicsit számot vetettek az elmúlt idõszakkal, vagy ha úgy tetszik, önmagukkal. Ki, meddig jutott…
– A mi missziónk egy üzenet átadása, mert Amerikából átvettünk és továbbfejlesztettünk egy módszert, ami esetleg másnak is jó lehet – mondta lapunknak az egyik alapító, akit – mint a csoport valamennyi férfi tagját – a névtelenség jegyében Jóskának hívnak. – A névtelen alkoholisták csoportja nem reklámozza magát, mert
az, hogy a mi életünk jobbá vált, magától is elterjed a környezetünkben. Ez a vonzerõ eljut azokhoz, akiknek erre a közösségre szüksége
van. Mi nem hívunk senkit, nem akarunk ráerõszakolni senkire semmit, de kötelességünk, hogy ott legyünk, ha valakinek szüksége van
ránk. Tíz éve mûködik a csoportunk, s ma valamennyien találkozunk,
akik már meggyógyultunk, avagy most szeretnénk kilábalni ebbõl a
betegségbõl. Mert szerintünk az alkoholizmus betegség. Ezt már a
közvélemény is elfogadja, s az sem véletlen, hogy az alkoholfüggõséget a pszichiátriai osztályokon próbálják kezelni. Persze, még mindig
sokan hiszik azt, hogy ez inkább erkölcsi hiba, a személyiség egyfajta
torzulása. Amit viszont valóban kevésbé tud a külvilág: ez egy gyógyíthatatlan betegség, amelybõl nem lehet kigyógyulni, viszont tünetmentesen tartható. Ha nem nyúlok hozzá a pohárhoz, akkor nem indul
el bennem az a folyamat, ami végül is ahhoz a probléma- és tünetegyütteshez vezet, amit alkoholizmusnak hívunk. A „szárazon maradáshoz” viszont vasakarat kell.
– Egy ilyen kritikus helyzetben hogyan, miben tud segíteni a csoport?
– Minden héten gyûléseket, mondhatnám úgy is, „meetingeket” tartunk, tréningeket, ahol a tagjaink elmondják a saját történeteiket. Errõl szól az egész, tulajdonképpen csoportterápia, ahol kibeszélhetjük a
gondjainkat, bajainkat, s akár tanácsokat is kaphatunk arra vonatkozóan, hogy miképpen lehet átvészelni egy-egy válságosabb idõszakot.
Van ennek az egésznek egy lelki vezérfonala, amit mi nagyon fontosnak tekintünk, igazán ez a „program”. Mert ez nem úgy mûködik, hogy
összejön egy rakás ember, akik nem akarnak inni, leülnek, beszélgetnek, és attól fogva nem is isznak. A leszokásnak pontos elve van, amit
nem karosszékben elmélkedõ orvosok találtak ki, hanem szenvedõ alkoholisták, és bevált.
– Vannak-e új tagjai a csoportnak?
– Az állandó létszámunk körülbelül huszonöt-harminc körüli. Új
tagokat azonban nem toborzunk, azaz nem járjuk a kocsmákat, s
nem mondjuk ott az embereknek, hogy gyere velünk, mert ez jó lesz
neked. Nem. Ez így nem is mûködne, igaz, a kezdetek kezdetén voltak ilyen próbálkozások, de ezek kudarcba fulladtak. Akkor jön valaki közénk, ha eljut egy mélypontra, mi úgy mondjuk: gödörbe kerül. Feltartja a kezét, és azt mondja: bármit csinálhattok velem,
csak valaki segítsen rajtam… A legfontosabb lépés a gyógyulás felé az, ha valaki elismeri, hogy alkoholfüggõ, és nem bírja azt legyõzni.
Horváth Attila

Hirdetés
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres (20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)
Palinban tetõtérbeépítéses családi ház eladó! Érd.: 70/530-8513
(5919K)
Nagybakónakon
kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5926K)
Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás választható burkolattal, fal színnel, valamint kerttel és garázzsal eladó.
Kisebb lakást beszámítok! Érd.:
20/9616-404 (5958K)
Nk-án a Nagyváthy 3. szám
alatt dupla garázs eladó. Érd.: 18
óra után a 93/314-956 (5962K)
Vállalkozók figyelem! Nk-án
forgalmas helyen sarokház telekkel
eladó. Érd.: 30/997-5354 (5963K)
Garázs eladó a Kisfaludy utcában! Érd.: 313-099 (5965K)
Nk-án a keleti városrészben
egyszobás, központi fûtéses, földszinti lakás eladó. Érd.: 30/3968289 (5966K)

BÉRLET
Nk-án Munkás úti garázssoron
garázs kiadó. Érd.: 30/520-4050
(5967K)
Nk-án a Liszt Ferenc utcában
kétszobás, központi fûtéses,
részben bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges!
Irányár: 27.000 Ft/hó. Érd.: 16
óra után a 82/735-459 (5979K)
Városkapu lakópark (volt Téglagyár) Mészáros L. u. Petõfi úti
sarkán üzlet-iroda, garázzsal, vagy
külön bérbeadó, cserélhetõ, eset-

leg eladó. Érd.: 30/2044-556,
93/313-271, 30/4540-529 (5980K)

VEGYES
Idõsebb úrnak mindenben segítenék, beszélgetõtársa, szabadidõ partnere lennék anyagi támogatásért cserébe. Érd.: 06-30-6106172 (5966K)

SZOLGÁLTATÁS
Vállalkozók, társaságok elektronikus könyvelését, bérszámfejtését
vállaljuk 25 év tapasztalattal. Érd.:
Balaskó Gyöngyi adótanácsadó,
20/4500-827, 93/310-154 (5981K)
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)
Vállaljuk: új síremlékek készítését, betûvésést, régi sírok tisztítását, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nk,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-333449, 06-70-511-7863 (5641K)
Építési vállalkozó vállal: kõmûves és tetõfedõ munkákat, régi házak felújítását, épületek szigetelését, lépcsõházak festését, stb.! Tel.:
30/6398-825,
70/5039-407
(5900K)
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a Kanizsa
Újság Kft. elérhetõségeit illetve azok változását a 2. oldalon, az impresszumban követhetik nyomon.
Ez alapján a 93/310-540-es
telefonszámunk közel három
éve nem üzemel, jelenlegi
számunk 93/312-305.

GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ
OLAJCSERE
Nagykanizsa,
Csengery út 111/b.
Tel.: 93/310-103, 30/315-9288
Fax: 93/536-237

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19
Szombat: 7 – 12

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

Kung fu, a kemény munka
A Wing Tsun Kung Fu oktatás
sajátosságairól, elõnyeirõl és személyes elõmenetelérõl kérdeztük
Johanidesz Gábor kung fu edzõt:
– Nagykanizsán 1992-ben indult Wing Tsun Kung Fu oktatás, jómagam 2003 szeptemberében kezdtem el tanítani a
Csengeri Wing Tsun Kung Fu-t.
Október elején szemináriumot
tartott Csengeri Zsolt mester,
amelyre a nagykanizsai tanulókon kívül Gyõrbõl is érkeztek
mesterjelölt tanítványok. A szeminárium célja az volt, hogy a
résztvevõk az új ismeretek mellett a már tanult technikákat elmélyítsék, csiszolják, újabb formában történõ alkalmazásukat
tanulhassák – kezdte Johanidesz
Gábor edzõ. – A kezdõ csoportban az alapvetõ harci és önvédelmi technikákat sajátították el
a tanulók, a haladók pedig a
„ragadós kéz” technikáját tanulták. Az elõmesterek (akik közé én is tartozom), a Wing Tsun
mester-formagyakorlatának (Biu
Tze – Repülõ ujjak) harci alkalmazásait és a technikák ragadóskéz sorozatban történõ alkalmazásait, küzdelmet és érdekességként fegyverhasználatot (a
Wing Tsun két alapfegyvere:
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 3448

Akkreditált Felnõttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe vehetõ a
törvényben elõírt adókedvezmény)

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
 12.06-án 16 óra
tehergépkocsi vezetõ (C),
nehézpót (C+E)
 12.08-án 16 óra
autóbuszvezetõ (D)
 11.08-án 16 óra hétvégi
 11.20-án 16 óra hétközi elõadásokkal személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Diákoknak ingyenes elmélet!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

hosszúbot és kantoni pillangókés) tanultak. Csengeri mester
évente többször jön el Nagykanizsára tanítani minket és állítása szerint a tanítványok ügyesek
és jó ütemben fejlõdnek!
Az edzõ hozátette még: célja,
hogy technikailag, fizikailag és
szellemileg alkalmas legyen a
mesterré válásra. Ezt csak szorgalmas és kemény edzéssel lehet
elérni.
– Fontosnak tartom, hogy a
tanítványaim megállják a helyüket a harcmûvészet bármely
területén, tehát nekik is keményen kell edzeni. Nem véletlenül jelenti a kung fu azt, hogy
kemény munka. Az edzéseimen
a technikai képzés mellett fontos szerepet kap az erõnlét és
az állóképesség kifejlesztése –
zárta gondolatait Johanidesz
Gábor.
Edzéseit péntekenként a Zrínyi
Miklós Általános Iskola tükörtermében 16-18 óráig, vasárnap a
Bolyai Általános Iskola alagsori
tornatermében 15-17 óráig tartja.
A sport iránt érdeklõdõk a helyszíneken,
és
a
http://csengeriwt.fw.hu honlapon
érdeklõdhetnek.

Sport
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Vízilabda bajnokságok

Claudius Kupa

November közepén rendezték meg a Dunántúli Serdülõ (1990 és késõbb született gyerekek) Vízilabda Bajnokság harmadik fordulójának
mérkõzései Székesfehérváron. A CWG Kanizsa VSE serdülõ csapatának két ellenfele a Sportliget SE és a székesfehérvári Balatonfûzfõ VSE
voltak.
1. mérkõzés: Sportliget SE – CWG Kanizsa VSE 10 – 8 (2-2, 4-1, 0-2, 43). Kezdõ csapat: Szabó Máté (kapus), Bedõ Krisztián, Gyana Dániel, Sashalmi András, Virt Mátyás, Kiss Ádám, Erhetics János. Csere játékosok: Horváth
Máté, Lukács Zsolt, Molnár Markó, Bácsai Róbert. Góllövõk: Virt 3, Erhetics
2, Kiss 1, Bedõ 1, Molnár 1.
2. mérkõzés: Balatonfûzfõ VSE – CWG Kanizsa VSE 6 – 14 (1-5, 0-5, 2-2,
3-2). Kezdõ csapat: Szabó Máté (kapus), Bedõ Krisztián, Gyana Dániel, Sashalmi András, Virt Mátyás, Kiss Ádám, Erhetics János. Csere játékosok: Horváth
Máté, Lukács Zsolt, Molnár Markó, Bácsai Róbert. Góllövõk: Virt 3, Sashalmi 3,
Erhetics 2, Bedõ 2, Kiss 1, Molnár 1, Gyana 1, Bácsi 1. Edzõ: Kaszper Dániel
A Dunántúli Gyerek II. Vízilabda Bajnokság (1994-ben és késõbb
születettek) 3. fordulóján Kaposváron nehéz nehéz mérkõzésekre számíthatott a kanizsai csapat. A Dunántúl két legerõsebb utánpótlásnevelõ egyesületének (Kaposvári VK, Pécsi VSK) gárdájával csaptak
össze. A végeredmények sajnos a papírforma szerint alakultak, azaz
kettõs vereséggel zárta a CWG Kanizsa csapata.
Kaposvári VK – CWG Kanizsa 14 – 11 (3:3, 2:2, 5:2, 4:4). CWG Kanizsa: Bánkuti - Skriba 1, Vitári 8, Lukács D., Gergina, Balázs 2, Kapor.
Csere: Gyergyák, Kovács V., Korcsmáros, Sashalmi E. Edzõ: Szabó Sz.
CWG Kanizsa – Pécsi VSK 10 – 21 (2:5, 0:7, 3:4, 5:5). CWG Kanizsa: Bánkuti – Skriba 4, Vitári 4, Lukács D. 1, Gergina, Balázs , Kapor. Csere: Gyergyák, Kovács V., Korcsmáros, Sashalmi E. 1, Havasi,
Szinyéri, Németh, Czigány. Edzõ: Szabó Sz.
A 4. fordulóra december 3-án, Nagykanizsán kerül sor.

Immáron negyedik alkalommal rendezték meg
Szombathelyen a Szent
Márton Napi Claudius
Kupa
Nemzetközi
Úszóversenyt. A rangos
megmérettetésen soha
ennyi ifjú versenyzõ
nem állt még rajtkõre.
Több, mint 450 úszó
küzdött az értékes érmekért és a legjobbaknak
járó kupákért. A Dunántúlról szinte minden
egyesület képviseltette
magát a vasi megyeszékhelyen, de eljöttek a
budapesti BVSC és a
Honvéd úszói, valamint
Németországból is érkezett úszóküldöttség. A Délzalai Vízmû SE úszói
is kitettek magukért a kétnapos rendezvényen. Számos érmet és két kupát is sikerült elhozni a versenyzõknek Nagykanizsára. Kiemelkedett a
mezõnybõl Abay Nemes Anna teljesítménye, aki négy elsõ, három második és egy harmadik hellyel, valamint a korosztálya legjobb versenyzõjének járó kupával lett gazdagabb. A ’98-as születésû Gayer Márton egy
második, két harmadik és egy negyedik helyezésével is kupát érdemelt.
Õ korosztályában a harmadik legjobb lett. A versenyen számos izgalmas
csatát láthatott a nagyszámú, lelkes szurkolótábor – tudhattuk meg
Böröcz Zsolttól, a csapat edzõjétõl. (-dé-)

Háziverseny?

Az ilyenkor szokásos Mikulás-kupa helyett kibõvített házi
versenyre került sor december
másodikán az NTE 1866 MÁV
judo szakosztályának szervezésében. Mester Józsefné edzõ lapunknak elmondta: a nemzetközi Mikulás-kupát anyagi fedezet
hiányában kénytelenek voltak
elhalasztani, e helyett szerveztek inkább egy kisebb „házi versenyt”, amelyre a klub nagyatádi és kaposvári barátait hívták.
Közben azonban újabb résztvevõk is jelentkeztek (Barcs, Siklós), így hat szakosztály több,

mint nyolcvan versenyzõje mérhette össze tudását.
Az összesített eredmények
alapján Nagykanizsa csapata
gyõzött. 28 indulónk 33 érmet
hozott (tizennyolc arany, hét
ezüst, nyolc bronz).
Nagykanizsai egyéni eredmények: A diák D korcsoportban 28 kg-ban Orsós György
III., 30 kg-ban Szûcs László I.,
Varga Attila III., 32 kg-ban
Huszár Martin I., Horváth
Ádám II., és 38 kg-ban Szûcs
Márton I. lett. A C korcsoportban 33 kg-ban Huszár Martin I.,

36 kg-ban Csöndör Olivér III.,
39 kg-ban Németh Dominik II.,
Kecskés Luca I. helyen végzett.
A B korcsoportban 38 kg-ban
Csonka Richárd I., Kecskés
Luca III. lett. 41 kg-ban Kardics
Konrád I., Mátrai Christopher
II. helyen végzett. Az A-soknál
41 kg-ban Csonka Richárd I.,
Pintér Péter III., Tar Bence V.,
Horváth Tamara (leány) I. lett.
A serdülõk versenyében 38 kgban Dabi Zsófia I., Gáspár
Roland II., Gáspár Richárd III.,
54 kg-ban Korcsmáros Ádám I.,
57 kg-ban és +60 kg-ban
Mihovics Szabina egyaránt I.
lett, 60 kg-ban Pálffy Attila III.,
Göbölös Kristóf IV. lett. Ifjúsági korcsoportban, 57 kg-ban
Mihovics Szabina I. 60 kg-ban
Gaál András I. lett. A junior 63
kg-os Zakáll Mónika a leányok
között I. lett, 60 kg-ban Gaál
András I., Kisjós Dávid a II.
helyen végzett. Az U23 korban
induló, 66 kg-ban Németh
József I., Mester Marcell II.,
Gaál András III., Kisjós Dávid
IV. lett.

Tõr
és kard
A múlt héten Budapesten a
VASAS rendezett kadett nõi
kard versenyt. Az NTE 1866
vívói közül hárman is döntõbe
kerültek: Péntek Brigitta 3.,
Mátyás Szabina 3., Savanyú
Zsófia 7. lett.
A férfi kardozóknál Kancsár
Bálint a 10.helyen végzett.
Másnap Nagykanizsán felnõtt
férfi tõr válogató verseny
zajlott. A teljes magyar
élmezõny megjelent, köztük a
junior Európa Bajnok tõrcsapat
is. A jó színvonalú versenyen öt
kanizsai állt rajthoz. A 16-os
táblára két hazai került: Szmodics Zoltán és Tizedes Balázs. A
nyolcas döntõbe már csak
Szmodics jutott be, aki a 7.
helyen végzett a CSATA (Bp.)
játékosai, Huszka Zsombor,
Szabados Gábor és Berjozkin
Anton, valamint az MTK-s Bíró
Péter mögött. Tizedes Balázs a
10. lett.

A DIALÓG
NYELVSTÚDIÓ

MINDENKI ISKOLÁJA!
Nyelvtanfolyamok

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl minden tudásszinten!
3 normál és intenzív ütemû képzések
3 kedvezõ óradíj – részletfizetési lehetõség
3 ingyenes próbavizsga
3 ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
3 garantált nyelvvizsga (szerzõdéssel)

JELENTKEZZEN MOST,
ÉS MÉG VISSZAKAPJA
A TAN- ÉS VIZSGADÍJ
30 %-ÁT!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.

Tel.: 93 / 326 413
E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468, e-mail: hsmk@chello.hu
December 9. 15 óra
Tarka-barka karácsony
Képeslap és ajándékkészítés
Helyszín: Magyar Plakát Ház
December 9. 17 óra
„Flashback” - visszapergõ képek
Czimmermann Éva és Horváth Fanni
fotókiállítása. Megtekinthetõ: december
21-éig. Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
December 15. 18 óra
Adventi este a Magyar Plakát Házban
kiállítás és koncert.
December 16. 15 óra
Karácsonyi népi játszóház
Karácsonyi népszokások
A murakeresztúri Talentum
Alapfokú Mûvészeti Iskola
néptáncosainak mûsora.
Játszóház. Gyertyamártás,
mézeskalács készítés,
angyalkák készítése.
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza
December 17. 19 óra
KARÁCSONY ZSÉDÁVAL
élõkoncert
Belépõdíj: 2500 Ft
Helyszín:
Zsigmondy - Széchenyi
Sportcsarnok

Akkredit: 0584

A zongoravirtuóz
A közelmúltban az Ifjúsági és Civil Házban
lépett fel Joey Calderazzo, akit a modern
jazz-zongorázás egyik legnagyobb alakjaként
tartanak számon. A New York-i muzsikus
nem saját zenekarával, hanem a Tropical
Transform Quintettel állt a színpadra, hogy
tíz évvel utolsó magyarországi szereplése
után ismét elkápráztassa közönségét – ebben
az évben utoljára, hiszen az ünnepek elõtt
már nem vállal fellépést.
Joey Calderazzo a modern jazz-zongorázás
egyik legfontosabb alakja. Meghatározó
egyénisége két, nagy hatású zenekarnak, a
Michael Brecker Quartetnek és a Branford
Marsalis Quartetnek. Érzelemgazdag játékát
innovatív formai kultúra és elementáris kifejezõ erõ jellemzi. Joey Calderazzo kifinomult
zongorista, aki ízlésével és érzékenységével
mindenkit megérint, aki a zenéjét hallgatja.
– Tizenhárom évesen egy rock-zenekarban kezdtem zenélni – mondta a fellépés elõtti sajtóbeszélgetésen Joey. – A gitárosunk elment tanulni egy jazz-iskolába, s elkezdett jazzt játszani – a
többiek meg követték. Korábban nem foglalkoztam ezzel a mûfajjal. Tizenhét évesen különbözõ
klubokban játszottam, huszonegy évesen pedig már együtt zenéltem Michael Breckerrel. Három
évvel késõbb megcsináltam az elsõ szólólemezem. A jazz számomra nem elsõsorban pénzkereseti
forrás, hanem maga a ZENE, minden zenének az alapja. Muzsikámba a komolyzene különbözõ
harmóniáit, melódiáit is beépítem, s a klasszikusok közül is inkább a romantikus szerzõket kedvelem. Azáltal, hogy tanulmányoztam Debussy és Ravel zenéjét, a mûveiket be tudtam ágyazni a
saját munkámba. De ez nem egyedi sajátosság, a világ legnagyobb jazzmuzsikusaira komoly hatást gyakorolnak a klasszikus zeneszerzõk mûvei – mondta Joey Calderazzo, aki még azt is elárulta: szabadidejében például Frank Sinatrat, Charley Parkert és Mahlert hallgat. (-ha-)

