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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXI. évfolyam 41. szám
2009. december 3.

Átadták a megyei Prima Díjakat
A zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház színháztermében megrendezett Díjátadó Gálaesten
adták át a 2009. évi Zala Megyei
Prima Díjakat.

Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.

www.kanizsaujsag.hu

A Zalai Prima Díj idei tulajdonosai tudomány kategóriában Dr.
Gárdos László, a megyei kórház
osztályvezetõ fõorvosa, zenemûvészet kategóriában a nagykanizsai Virág Benedek Ifjúsági Kórus
(õk nyerték el a különdíjat is),
sport kategóriában a zalaegerszegi
XXL Fitness Sport Klub. Õk vehették át a három egymillió forintos
díjat, és mellé Kincsem, a világ ta-

lán legismertebb és legsikeresebb
versenylovának a porcelánszobrát,
Schrammel Imre Kossuth-díjas
keramikus alkotását.
Demján Sándor és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége által alapított Prima
Primissima Díjhoz hasonlóan a
megyei szervezet elnöksége a
mûvészet, a tudomány, a kultúra,
az oktatás és a média régiónkban
élõ kimagasló képviselõi számára
díjat hozott létre. Tíz kategóriában kaptak elismerést az erre kiválasztottak.
A Zalai Prima Díj idei jelöltjei
voltak: Dr. Bence Lajos muravidéki

magyar költõ, irodalomtörténész,
szerkesztõ-újságíró, Kiss Ernõ zalaegerszegi színmûvész, Járási Ildikó
nagykanizsai iparmûvész, dr. Gárdos László, a Zala Megyei Kórház
gyermekosztályának
vezetõje,
Mérksz Andor, a nagykanizsai
TISZK ügyvezetõ igazgatója,
Czigány István zalaegerszegi építészmérnök, Takács Zsuzsánna zalaegerszegi népi iparmûvész,
Frauenhoffer Márta zalaegerszegi
rádiós szerkesztõ, a Virág Benedek
Ifjúsági Vegyeskar (Nagykanizsa)
és az XXL Táncklub (Zalaegerszeg).
Bakonyi Erzsébet
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Közszolgáltatási díjakról, támogatásokról

A munka mintegy két órás zárt
üléssel folytatódott. A zárt ülés
napirendi pontjai között szerepelt
„Az Év Vállalkozása” emlékplakett, valamint a „Zala Megye Fejlesztéséért” Díj adományozására
elõterjesztett javaslat. Korengedményes nyugdíjazás engedélyezése az önkormányzat intézményeiben, a Baumeister kft. kérelme, és tulajdonosi hozzájárulás
az önkormányzat tulajdonában
lévõ 098/8. hrsz-ú ingatlanon található lovastusapálya és tribün
átépítéséhez, felújításához. Döntés született a méhnyakrák elleni
védõoltás önkormányzat általi finanszírozására. A közgyûlés 20
millió forintot biztosít a jövõ évi
költségvetésben a városban élõ
13-14 éves életkorú, a város iskoláinak 8. osztályában tanulmányait folytató 307 leánygyermek
részére.
A nyílt ülésen a testület elfogadta a város 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és
módosításokkal az önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciójára elõterjesztett javaslatot. A
vitában Halász Gyula önkormányzati képviselõ faragó bizottság felállítását kérte, amit meg is
szavaztak. Dr. Fodor Csaba a két
önkormányzati médium összevonására tett javaslatot, de ez nem
ment át a szavazáson. Nem szavazták meg a városatyák a 20
millió forintos polgármesteri keretet sem.
A Kanizsai Dorottya Kórház
felújítási, karbantartási, gép mûszer beszerzési és javítási kiadásaira kért 110 millió forintos igényérõl úgy döntött a testület,
hogy két részletben szavazza meg
a kért összeget. Idén 55 millió forintot kap a kórház, és a jövõ évi
költségvetés terhére szintén 55
milliót.
A közszolgáltatási díjak 2010.
évi megállapítása kapcsán az a
döntés született, hogy a települési folyékony hulladék elszállítása 3,5 százalékkal, a helyi tömegközlekedés díja 3 százalék-

kal, a kéményseprõ-ipari szolgáltatás 5,5 százalékkal emelkedik.
Engedélyezte a testület a Halis
István Városi Könyvtárnak a
2010-es költségvetési évben egy
év idõtartamra 1 fõ könyvtári közmunka koordinátor foglalkoztatását havi bruttó 100 ezer forint
plusz járulék bérrel, melynek forrását a mozgókönyvtári feladatokra kapott kistérségi normatívából
biztosítja a könyvtár.
A közgyûlés napirendjén többek között fellelhetõ volt a krízishelyzetbe került, lakáscélú hitellel rendelkezõ személyek támogatásáról szóló rendelet megalkotása, a szociális szolgáltatásokról és
a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
rendelet módosítása, az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló rendelet
alkotására elõterjesztett javaslat.
Szerepeltek még az oktatási-nevelési intézményvezetõi pályáza-

tok kiírása, a 2010. évi Nõi Egyéni Országos Sakk Bajnokság döntõjének Nagykanizsán történõ
megrendezésére elõterjesztett javaslat, a „Hazavárunk” ösztöndíj
pályázat 2010. évi finanszírozásához szükséges forrás biztosítására
elõterjesztett javaslat, Szekeres
Emil festõmûvész olajfestményének megvásárlására és Erzsébet
királyné szobor felállítására elõterjesztett javaslat.
Nem ment át a szavazáson a
Csónakázó-tó
halaszthatatlan
vízminõség védelmi feladatai
költségeinek módosítására elõterjesztett javaslat. A közbeszerzési
eljárás során a nyertes ajánlattevõ
által kalkulált ár 3 millió forinttal
meghaladta a tervezett, bruttó 25
millió forintos összeget. A 28
millióra emelés tartalmazta a tervezési, elõkészítési és kivitelezési munkák elvégzéséért járó díjakat is.

A Magyar Televízió Fõtér
címû mûsora immár hatodik
alkalommal hirdeti meg „Az
Év Települése” cím elnyeréséért folyó versenyt. Mint eddig,
most is a nézõk dönthetik el,
hogy a bemutatott települések
közül melyik nyerje a megtisztelõ címet. A jelöltek között városunk is szerepel.
Kérjük Önöket szavazzanak
Nagykanizsára!
Megtehetik postai levelezõlapon a „Fõtér – az Év Települése,
Magyar Televízió, 1810 Budapest, Kunigunda u. 64.” címre,
SMS-ben a 06-30-55-55-595
mobilszámra, valamint a televízó
honlapján a www.mtv.hu az “Év
Települése” oldalon. Ne felejtsék
el minden esetben a város nevét
feltüntetni.
Szavazataikat december 20ig adhatják le.

B.E.

Ünnepélyesen átadták a buszokat

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Egy perces néma felállással
emlékezett meg a közgyûlés a
közelmúltban elhunyt Tüskés
Tibor íróról, irodalomtörténészrõl, szerkesztõrõl, városunk
díszpolgáráról.

Az év települése
2009.

A Zala Volán Közlekedési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
az utazóközönség színvonalas, kényelmes kiszolgálásának biztosítása céljából az idei beruházási program részeként – Nagykanizsa város részbeni finanszírozásával – a helyi közlekedésben augusztus óta
foglalkoztatott két Mercedes Conecto típusú autóbuszt adták át
ünnepélyesen.
Az alacsonypadlós, egyenként
50 millió forintba került autó-

buszt Zalatnai László vezérigazgató mutatta be Marton István

polgármesternek. A 102 férõhelyes autóbuszba a felhajtható
rámpa segítségével mind a babakocsival közlekedõk és a mozgáskorlátozottak könnyen beszállhatnak. A világszínvonalú jármûvek
annak apropóján kerültek Kanizsára, hogy a városnak és a Volánnak van egy nyolc éves közszolgáltatási szerzõdése, amibõl öt év
letelt. A szerzõdés sokféle kötelezettséget tartalmaz mind a két fél
részére. Ennek egyik lényeges
pontja a beruházás, mely tartalmazza az autóbuszpark korszerûsítését, környezetkímélõbb jármûvek beszerzését. A szerzõdés szerint a város öt éven keresztül évi
tíz millió forinttal egy busz finanszírozására szerepet vállalt. A további korrekt kapcsolatban bízva,
Marton István polgármester átvette a buszokat.
B.E.
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Városi segítséggel a méhnyakrák ellen Kistérségi
A közgyûlés 2007-ben nem támogatta dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ azon önálló
képviselõi indítványát, amely a
méhnyakrák elleni védekezést
megteremtve biztosította volna
a város 14 éves leánygyermek
populációjának védettségét a
Humán Papilloma vírus ellen.
Az eredeti elõterjesztése is tartalmazta azt, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unióban a
méhnyakrák okozta halálesetek tekintetében a második helyen áll.
A Nõgyógyászati Szakmai Kollégium véleménye szerint a nõk-

A testület zárt ülésen ismét megtárgyalta dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ elõterjesztését.
A város közgyûlése úgy döntött,
hogy a Humán Papilloma vírus elleni vakcinát saját költségén öt
éven keresztül biztosítja a városban
élõ, 13-14 éves életkorú, a város iskoláinak 8. osztályában tanulmányait folytató leánygyermekek részére, megteremtve a méhnyakrák
elleni védekezést, amire a 2010.
évi költségvetésben 20 millió forintot elkülönít. A teljes költség
egyharmadát a forgalmazó állja.

nek mindössze 30 százaléka vesz
részt méhnyakrák szûrésen, a 9-14
év közötti korosztály azonban a
védhetõ kategóriába tartozik, és a
vírus ellen teljes védettséget ad az
ebben a korban elvégzett oltás esetén.
Az újabban beszerzett információk szerint a két vakcina
forgalmazója, tekintettel erre a
nyugodtan kimondható tragikus
helyzetre, kedvezményt ad a
beszerzés körében, hiszen a
vakcina beszerzési költsége oltásonként is 29.754 forint, az
oltást pedig háromszor kell ismételni.

B.E.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Új favizsgáló mûszer

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére november közepén megérkezett az
új, legkorszerûbb, ultrahangos
elven mûködõ favizsgáló mûszer,
a „FAKOPP 3 D”.
A nyolc érzékelõvel rendelkezõ, számítógéphez kapcsolt

mûszer képes kimutatni a fatestben lévõ, kívülrõl nem látható fahibákat, korhadásokat.
Az adatokat koordináta rendszerbe helyezve háromdimenziós képet tud szerkeszteni,
megmutatva a korhadás kiterjedését. Ha a mûszer mérési
eredményét kiegészítik a szem-

revételezéssel látható állapottal, a fáról nagy biztonsággal
megállapítható, hogy szükséges a kivágása, vagy még egy
ideig megtartható a növény.
Közismert, hogy a városban
sok az elöregedett fa. Döntések
megalapozásában nagy segítséget jelent az új mûszer.
Az elsõ jelentõsebb méréssorozatot az Ady és Zárda utcákat
összekötõ, az Alsóvárosi templomhoz vezetõ járda mellett álló
idõs japánakácokon végezték. A
fõkertész segítségére volt a nála
gyakornoki idejét töltõ két egyetemi hallgató, Millei Veronika és
Fekete Georgina, akik kamatoztatva számítástechnikai ismereteiket, ügyesen használták a mûszert.
A legtöbb fa esetében a mérési
eredmények sajnos a korona-elágazásból lefelé induló erõteljes
korhadást jeleztek. A fák sorsáról a
mérési eredmények teljes feldolgozása után döntenek.
B.E.

Szekeres Adrien a Felsõtemplomban
Adventi turnéjáról tartott sajtótájékoztatót a Vasemberház
dísztermében Szekeres Adrien.
A népszerû énekesnõ elmondta,
az elmúlt évi turné sikerén felbuzdulva ebben az évben tizenhat helyszínen ad hangversenyt.
A turnésorozat december 13-án
érkezik városunkba, ahol Szekeres
Adrien énekhangja 19.30-kor a Jézus Szíve Plébánia Templomban
csendül fel. A hangverseny reperto-

árja zömében az énekesnõ a tavaly
karácsonyra megjelent Szeretet ünnepén címû albumának dalaiból,
valamint klasszikus karácsonyi
mûvekbõl tevõdik össze.
A koncertsorozat helyszínei
Soprontól Gödöllõig mindenhol
templomok, így azok szelleméhez igazodva minden a szeretet,
a meghittség jegyében zajlik
majd.
Az Adventi turné emellett csatlakozik a Raiffeisen Közösen

Ifjúsági Nap

Ágazatközi találkozót szervezett az Ifjúsági Szakmai-Módszertani Központ, a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, a Retro
’73 Ifjúsági és Kulturális Közhasznú Egyesület és a nagykanizsai Ka-Rock Alapítvány azon
célból, hogy olyan együttmûködés jöjjön létre az ifjúságot érintõ szervezetek között, amely a jövõben is folytatódik, s a fiatalokat arra ösztönzi, hogy lakóhelyükön maradva próbáljanak meg
boldogulni a késõbbiekben.
Mint az elõadásokból és a fórumbeszélgetésbõl kiderült, nem
túl jó a helyzetük a fiataloknak,
kevés felvilágosítást kapnak az
élet nagy kérdéseire, akár továbbtanulásról, akár munkáról legyen
szó. Arról is szó esett, hogy a kikapcsolódásra és a szórakozásra is
kevés lehetõségük van. A közeljövõben a Ka-Rock Alapítvány mint
Kistérségi Információs Pont azon
lesz, hogy ezeket a problémákat
legalább részben orvosolja. Mint
arról olvasóink már értesültek május 14-i számunkból, az Alapítvány önszántából mondott le a
Bajza utcai telephelyrõl, mellyel
több millió forintnyi pályázati
pénzt buktak el. S ez most már a
sokadik hely volt, ahol nem kaptak lehetõséget a mûködésre. Céljuk a fiatalok összefogása – együtt
a helyi civil szervezetekkel –, egy
közös tér kialakítása, ahol az ifjúság minden igényét ki tudják elégíteni: koncerteket, színházi elõadásokat szerveznének, kulturális
összejöveteleket tartanának meghívott vendégekkel, és így tovább.
Egyelõre azonban nincs hol…
S.E.

Program céljaihoz is, hiszen
Adrien a program elkötelezett támogatójaként több helyszínen is
vendégül lát néhány gyermekotthonban nevelkedõ gyermeket. Így
lesz ez a Nagykanizsai hangversenye alkalmával is.
A sajtótájékoztatón megtudtuk,
hogy a szervezõk kedvezményes,
négy fõs családi jegyek kiadását
tervezik.
Cz.Cs.
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4M fórum
Munkáltatók részére szervezett fórumot a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. 4M (Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott
Munkaképességû Munkavállalóknak) programja keretében a
rehabilitációs hozzájárulást érintõ változásokról és a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásáról.
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és
a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 41/A. § kimondja, hogy a munkaadó – a nemzetgazdaság valamennyi szektorában – a megváltozott munkaképességû személyek foglalkozási rehabilitációjának elõsegítése érdekében
rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi
létszáma a 20 fõt meghaladja, és az
általa foglalkoztatott megváltozott
munkaképességû személyek átlagos statisztikai állományi létszáma
nem éri el a létszám 5 százalékát
(kötelezõ foglalkoztatási szint). A
megváltozott munkaképességû
munkavállalók foglalkoztatásával
(kvóta teljesítése) ki lehet váltani a
rehabilitációs hozzájárulást, mely
2009-ben egész évre 177.600 forint
volt fejenként, s ez az összeg 2010.
január 1-tõl 964.500 forintra változik – ezt a 2009. évi LXXVII tv.
129.§ iktatta be.
Hajas György, a 4M program
hálózati koordinátora köszöntötte
a jelenlévõket, majd felkérte az
elõadókat, mutassák be témájukat. Pölöskei János, a NyugatDunántúli Regionális Munkaügyi
Központ Nagykanizsai Kirendeltségének vezetõje a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásához nyújtható munkaügyes támogatásokról beszélt. A
rehabilitációs hozzájárulás bevallásához adott útmutatót Ragánné
Sonkoly Ildikó, az APEH zalaegerszegi kirendeltségének fõtanácsosa. A megváltozott munkaképességhez kapcsolódó ellátásokkal és az ellátások melletti
munkavégzés szabályaival folytatta Kovács Lajosné, a Nyugatdunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nagykanizsai
kirendeltségének vezetõje.
S.E.

2009. december 3.

A Jogpont egy biztos pont
A Jogpont Hálózat díjmentes
tanácsadását országosan eddig
több, mint tizenháromezer vállalkozó és munkavállaló vette igénybe. A Nyugat-dunántúli Jogpont
Hálózat irodáihoz több, mint
2500-an fordultak munkajogi,
cégjogi és társadalombiztosítási
kérdésekben. Az érdeklõdés folyamatosan nõ. A régió leglátogatottabb irodái közé tartozik:
Gyõr, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Sopron.
Az elõzetes várakozásoknak
megfelelõen a legnagyobb számban a munkavállalók kértek jogi
tanácsot, de jelentõs számban
fordultak álláskeresõk, vállalkozók és nyugdíjasok is a Jogpontokhoz. Ugyancsak viszonylag
nagyobb számban jelentek meg a
szakszervezeti tisztségviselõk is,
akik az érdekképviseletet, illetve
tagjaikat érintõ jogi tanácsot kértek. Az ügyfelek döntõ többsége
most is munkajogi kérdéssel keresi fel az irodákat, jellemzõen a
munkaviszony megszüntetése és
a munkaviszony módosulása miatt. Gyakoriak a munkaidõvel és
a pihenõidõvel kapcsolatos kérdések is.
A legtöbb zavar a felmondások
körül van. Kevesen tudják ugyanis, hogy a munkáltató általi rendes
felmondás esetén végkielégítés jár,
amennyiben a munkavállaló 3 év
folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.
Pályázatokról, munkahely-megtartási lehetõségekrõl szintén sok
kisvállalkozó érdeklõdik. A gazdasági krízis miatt elõtérbe kerültek a
vállalkozás-finanszírozási kérdések is: munkahelyteremtõ beruházásokról és mikrohitelekrõl is tájékoztatást kérnek.
– A munkaadóknak is szükségük
lehet munkajogi segítségre. A kis
cégek általában nem alkalmaznak
humánpolitikai szakértõt vagy bérszámfejtõt, tehát – a vállalkozás
méretébõl adódóan – a tulajdonosnak mindenhez értenie kell” – indokolja a jogsegély fontosságát dr.
Antalffy Gábor, a Kereskedõk és
Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (KISOSZ)
elnöke.
Simon Annamária a Nyugat-dunántúli Jogpont Hálózat projektmenedzsere tapasztalatait így öszszegzi:

– Vállalkozásalapítási kérdésekkel fõként pályakezdõk, álláskeresõk fordulnak hozzánk: õk általában kényszermegoldásként,
munkalehetõség híján szeretnének vállalkozni. A vállalkozók jelentõs része a gazdasági válságból való kilábaláshoz kér tõlünk
segítséget, de azon cégvezetõk
száma is igen magas, akik vállalkozásuk megszüntetéséhez – felszámolási és végelszámolási kérdésekben – szeretnének jogi tanácsot kapni. Rengetegen keresnek
bennünket, pályakezdõktõl a
nyugdíjasokig. Ez is jelzi, hogy
célzott jogi segítségre mindenképpen szükség van. Társadalombiztosítási és szociális jogi tanácsadás területén a legjelentõsebb számban nyugdíjbiztosítási
ügyekben érdeklõdtek az ügyfelek, csekélyebb arányban az
egészségbiztosítási, szociális és
családtámogatási témákról kérdeztek. A nyugellátási tanácsadásokon belül a társadalombiztosítási nyugdíjjal kapcsolatos
tanácsadások száma volt kiugró:
az ügyfelek elsõsorban a saját jogon járó nyugellátások felõl tájékozódtak, de elõfordult, hogy a
még munkaviszonyban álló ügyfelek aziránt érdeklõdtek, hogy a
nyugdíjjogosultság elõfeltételeinek igazolása érdekében milyen
elõzetes teendõik és lehetõségeik
vannak. Az egészségbiztosítási és
családtámogatási tanácsadások
széles tárgykört érintettek: a
részletes adatok alapján kiemelkedik a táppénzre, a jogosultság
fennállására és igazolására vonatkozó kérdéskör.
A gazdasági válság miatt a jogi
és anyagi kérdések erõteljesen
összefonódtak. Horváth Csaba a

nyugat-dunántúli régió projekt
szakmai felügyelõje hozzátette:
– A Jogpont célja a megelõzés,
illetve az, hogy elkalauzolja az
ügyfeleket a jogi útvesztõkben.
Sajnos sok esetben mégis már kialakult probléma miatt keresik
fel a szervezet jogászait. Ugyanakkor a 25 év alatti korosztály
számarányához és társadalmi
helyzetéhez viszonyított magas
arányú megjelenése azt mutatja,
hogy a fiatal generáció tudatosan igyekszik tájékozódni a jogairól.
– A jogesetek tapasztalatait feldolgozzák szakjogászok is, akik az
állampolgárok jogi eseteinek viszszajelzése alapján javaslatokat
dolgoznak ki jogszabály-módosításokra – véli dr. Nacsa Beáta,
Jogpont koordinátor. – Egy ilyen
javaslat lenne például a jogviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésének szabályozása, méghozzá a három munkanap
idõtartamú gondolkodási idõ beiktatásával, a munkaviszonyt megszüntetõ szerzõdés aláírása elõtt.
Gyakori ugyanis, hogy a munkavállaló nem a neki legkedvezõbb
megoldást írja alá, és csak késõbb
döbben rá, hogy a jogismeret hiányából jelentõs hátrányok érik (pl.
elesik a végkielégítéstõl). Más
esetekben a munkaviszony megszüntetésekor kiadandó papírok
körül vannak zavarok. A munkáltatók e kötelezettségüket viszonylag magas gyakorisággal megszegik, amellyel a munkavállalóknak
súlyos jogsérelmet okozhatnak,
például akadályozzák az újabb elhelyezkedést, közigazgatási ügyek
intézését.
K.H.

Mindenkit érint
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselete információs elõadásra hívta az érdeklõdõket az Ausztria – Magyarország "Európai Térségi Együttmûködés" CÉL 3 program az "IGR
– Jövõ a határtérségben" projekt
keretében, melyen a nyugdíj-, a társadalombiztosítás és az adózás területén bekövetkezett változásokról hallhattak a megjelentek.

Az információs rendezvény
legfontosabb célja a folyamatos
tájékoztatás, ezen jogszabályváltozások bemutatása a munkavállalóknak, az egyéni vállalkozóknak,
a nyugdíjasoknak és a munkanélkülieknek egyaránt. S emellett az
is, hogy az érintettek öngondoskodó módon nézzenek utána az õket
érintõ változásokról, szakembereket keressenek fel.
S.E.
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Fidesz a költségvetésrõl
Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ és
Karádi Ferenc önkormányzati
képviselõ a 2010-es költségvetés
kapcsán osztották meg gondolataikat a sajtó képviselõivel pénteken délelõtt.
Karádi Ferenc elmondta:
– A parlamentben a költségvetés
sarokszámainak november elején
történt megszavazásakor, sajnálatos módon, de ismét bebizonyosodott, ki tudja már hányadszor, hogy
a szocialisták esetében a tettek és a
szavak nincsenek összhangban.
Másként szólva ezt úgy mondanánk, hogy szokásukhoz híven félrevezetik az embereket. Nagykanizsa fideszes országgyûlési képviselõje, alpolgármestere Cseresnyés
Péter úr a városunk fejlõdése, élhetõ környezete, gyermekeink biztonsága szempontjából fontos fejlesztési javaslatokat nyújtott be a költségvetéshez kapcsolódva, melyeket
minden átgondolás nélkül az utolsó
darabig leszavazott a Parlament
szocialista többsége. Annak ellenére így tettek, hogy ezek a tételek

alaposan átgondolt, a Nagykanizsai Polgármesteri Hivatal szakemberei által kidolgozott fejlesztési
elképzelések voltak. Arról már
majdnem fölösleges szólnunk, hogy
hányszor ígérték meg mindenkinek
az MSZP legkülönbözõbb szintû
vezetõi, hogy nem a települést irányító párt színei alapján fognak elbírálni egy a központi költségvetésbõl támogatandó javaslatot. Kérdem én, akkor mi alapján mondták
azt, hogy nem kell városunkban
biztonságos játszótér, járda, vagy
az egészséges életmódot segítõ bicikliút. Mi alapján mondták, hogy
nem kell az új munkahelyek létrejöttét segítõ Ipari Park fejlesztés,
és nem kellenek az elkerülõ utak
sem. A magyarázat nem más, mint
a kicsinyes politikai bosszú. Azt talán már szóba sem érdemes hozni,
hogy azt is megígérték, minden értelmes támogatásra érdemes ötlet
mellé odaállnak, segítik településeink fejlõdését, az ott élõk életszínvonalának javítását. Talán a benyújtott fejlesztési elképzelések
nem voltak értelmes javaslatok,
nem voltak értelmes célok a szoci-

alistáknak? Nekik lehet, hogy nem,
de meggyõzõdésem, hogy a kanizsai emberek ezreinek, köztük a
Pivári utcában lakóknak azok lettek volna. Sajnos ezúttal is becsapták az embereket. Annak érdekében, hogy minden kanizsai megtudja, hogy milyen építések, felújítások elmaradását köszönheti a lakóhelyérõl parlamentbe került kormánypárti képviselõknek, a kormányzó szocialistáknak, a választókörzetétõl elköszönõ Göndör Istvánnak, és az õt teljes mellszélességgel támogató új képviselõjelöltjüknek, elmondjuk mely Nagykanizsán tervezett fejlesztéseket szavazták le a kormánypárti képviselõk.
Cseresnyés Péter alpolgármester mindezt kiegészítette az általa
módosító indítványként beadott javaslatokkal, melyeket az ellenzéki
kormány nem fogadott el. Mint
mondta, nem az volt a cél, hogy
mindegyiket elfogadják, de legalább át kellett volna gondolni
õket: útfejlesztés, járdafelújítás,
kerékpárutak, dél-keleti elkerülõ
szakasz, játszóterek és ravatalozók
felújítása, az ipari park fejlesztése
valamint a Mezõ gimnázium bõvítése és rekonstrukciója.
K.H.

Jobbik: Adventi keresztállítás

Advent elsõ vasárnapján kettõs keresztet állított a Jobbik
Nagykanizsai Alapszervezete az
Erzsébet tér északi oldalán.
A Jobbik a kereszt felállításával
kívánta felhívni a figyelmet a karácsony valódi jelentõségére, az Adventre, a szeretetre, hirdetve a
szellemi értékek felsõbbrendûségét az anyagi értékek felett.
Molnár Gyula a helyi alapszervezet elnökhelyettese köszöntõjében kiemelte: – Mindenki életében

eljön egy pont, amikor meglátásokat, felismeréseket él át. A legnagyobb felismerés az, amikor az
egyén megérti a saját és a körülötte örvénylõ világ egymásra hatását. A legvégsõ felismerés, az isteni
kisugárzás nyilvánul meg a legfinomabb rezgéseinktõl az anyagban
való megjelenésig. Ez a világalkotó rendszer, az Isten szigorú törvényein keresztül tartja fenn önmagát
és minket is. Akkor lehet a világunkban béke, harmónia, ha felismerjük ezeket a mozgató törvénye-

ket, elkezdünk általuk élni, törvénykezni és társadalmat építeni.
Beszédében a továbbiakban kifejtette, hogy szokásaink elvesztik
szakralitásukat, így elveszítjük a
kapcsolatot a makrokozmosszal,
az isteni törvényekkel. Ha ezeket a
törvényeket nem tudatosítjuk és
nem hozzuk le anyagi szintre, akkor elkezd szétesni és rothadni az
emberi közösség.
Molnár Gyula bevezetõje után
Ruzsinszky Klementina a kettõs
kereszt értelmezésérõl beszélt.
Részletesen taglalta a kereszt értelmezését az õsiségben, a magyar
hagyományban, a címertörténetben, a heraldikában, majd vallási
szimbólumként való értelmezésérõl beszélt. Végül üdvözölte a hagyományteremtõ gesztust, mely
felhívhatja a fiatal generáció figyelmét elfeledett, elhazudott történelmünkre, melynek szellemisége és reális ismerete nélkül nem teremthetõ meg a megtisztulást és
erkölcsi felemelkedést hozó példamutató jövendõ.
Cz.Cs.

5

Marton
a Jobbikba tart?
Bár az érintettek tagadják, makacs a szóbeszéd: a polgármestert s frakcióját jövõ õsszel a Jobbik indítja. Miért nincs ez ellentétben azzal, hogy ma a szocialisták támogatják? Egy hónapja
Kiskutason mondta Csurka István: „Az, hogy az MSZP visszamaszkírozná magát az idegen tõke kiszolgálójából szocialistává,
már nem megy. Éhezést, nyomort, gyerekszegénységet hagytak maguk mögött. Hát, hogyan
jönnének elõ ezek után egy baloldali politikával? Ha nem lehet
balról elõzni, meg kell próbálni
szélsõ jobbról. Bajnainak pedig
erõs Jobbikra van szüksége ahhoz, hogy megakadályozzák a Fidesz 2/3-os gyõzelmét. Ezért találták ki ezt az új proletárpártot,
a Jobbikot, hogy csak velük lehessen meg a 2/3-os többség. Ha
ez bekövetkezne, abban a pillanatban úgy lépnének fel, mint az
SZDSZ. Mindennek a kerékkötõi
lesznek, mert más esélyük nincs.
A Jobbik azért erõsödött meg,
mert megerõsítették. A médiában
való állandó szerepeltetésük által, még akkor is, ha az bizonyos
értelemben vett kritika. Ez a
módszer: úgy felemelni õket,
hogy a cigányellenesség, a szélsõségesség miatt érje õket vád, és
ettõl bizonyos rétegnek még
szimpatikusabbak lesznek. Az
MSZP szinte feladja magát, az
SZDSZ fel is oszlatja magát.
Mondhatjuk, hogy ez a válság tünete, de valójában arról van szó,
hogy a kádereket át kell telepíteni ebbe az új proletárpártba.
Nincs ebben semmi újdonság,
láttuk ezt már 1990-ben. A választások elõtt az SZDSZ annyira
féktelen, erõteljes, radikális, antikommunista politikát folytatott.
Ezzel a hangzatos propagandával óriási tömeget tudtak maguk
köré vonzani. A legnagyobb baj
mégis az, hogy fiatal, lelkes embereket használ fel a Jobbik, kihasználva a rendszer elleni indulatukat. Szélhámosságról van
szó, a Jobbik által bevonzott
õszinte, jobboldali emberek hátán egy többször bukott, baloldali, liberális, gazdasági érdekkör
kíván felkapaszkodni és fennmaradni.” (kiskutas.hu nyomán)
Papp János
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Rajtunk fog röhögni
az ország
A Marton István által újonnan
kijelölt szóvivõ, nem szó szerint,
de az mondta, hogy „példátlan arcátlanság” az, hogy a fideszesek
továbbra sem akarnak senkit kirúgni a munkahelyérõl. (Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap 2009/36.
szám)
Ami példátlan arcátlanság az az,
hogy egy hivatali alkalmazott szájába adja polgármester úr azokat a
szitokszavakat, amelyeket már neki nincs bátorsága kimondani,
mert önmagával kerülne ellentmondásba az aláírt békenyilatkozat után.
Ami példátlan arcátlanság az az,
hogy egy hivatali alkalmazott
ilyen hangnemben merészel szólni
a város választott testületének tagjairól.
Ami példátlan arcátlanság az az,
hogy egy a város pénzébõl fizetett

személy feladatául kapja, hogy politikai
nyilatkozatokban
a
FIDESZ-KDNP frakció tagjairól
hazugságot állítson.
Ami példátlan arcátlanság az az,
hogy a város polgármestere nem
ismer határokat az ügyben, hogy
tovább szidalmazza azokat a képviselõket, akik nem tartanak vele a
leváltások, kirúgások személyes
bosszú táplálta végrehajtásában.
(Lásd még: idézett hetilap
2009/40. szám)
Igaz, hogy már alkalmazottat is
fogadott erre a tevékenységre, akinek láthatóan nagyon tetszik ez a
szerep. Nem sajtószóvivõ az ilyen,
hanem egy közpénzen fizetett szellemi bérenc, hogy durvább kifejezést ne használjak.
Ez lenne a feladata egy polgármester személyi titkárnak? Ez lenne az a mérhetetlen nagy feladat,
amit a polgármester idõhiányban
nem tud ellátni?
Gyalázat, amit megenged magának ez a két jól fizetett bajkeverõ

Tisztelet a város értékmentõ hozzáállásának

2009. december 3.
Nagykanizsán. Az Audi vétele
majdnem összejött nekik a múlt
évben, de a testület tagjai résen
voltak. Igaz, hogy elhíresültünk az
országban általuk ez ügyben, de
úgy látszik nem tanultak belõle.
Most a saját önkormányzat elleni
szóvivõség a következõ abszurdum a párostól.
Újra rajtunk fog röhögni az ország. Nem a városban élõk helyzete, nem a következõ évi költségvetés, nem az elmaradt fejlesztések,
nem az intézmények mûködtetésének problémája, nem az óvodák,
bölcsõdék helyzete, nem a kórház
lehetséges pályázatának megvitatása, nem a helyi adók átgondolásának ötlete foglalkoztatja ezt a
szellemi párost hanem az, hogy új
kommunikációs rendszer kell
Nagykanizsának, szóvivõ kell a
népnek.
Gratulálok az ötlethez, sokat segít a potenciális befektetõnek az,
ha nem egyenesben a polgármester
hülyézi majd le a képviselõket, hanem ezt a közpénzen fizetett szóvivõ teszi meg.
Azért kellett volna feloszlatni a
közgyûlést, hogy ez az állapot soha ne következhessen be. Aki támogatja õket ebben a törekvésükben az közösséget vállalva a kialakult helyzetért önmaga is felelõssé
válik.
Fenyvesi Mihály
Nagykanizsa

„A molibdén
nevében kikérem
magamnak...”

Most, november 26-án egy élményekben gazdag és szép napot tölthettem el Nagykanizsán fényképezõgépem társaságában. Soproni lakosként, be kell vallanom, utoljára
az 1970-es években jártam az Önök
szép dél-zalai városában, még fekete-fehér filmes fényképezõgéppel.
Sétám során találkoztam Szerkesztõségükkel, ahol megajándékoztak
a lap két számával, ezúton is köszönöm! Természetesen olvasója lettem a www.kanizsaujsag.hu oldalnak, és vissza fogok több alkalommal térni a városba is.
Mint a régi tárgyak, mûszaki
emlékek tisztelõje és gyûjtõje,
meglepetéssel találkoztam egy
igazi ritkaságnak számító ipartörténeti gyûjteménnyel, méghozzá
ahol legkevésbé vártam, az állo-

más területén, a régi fûtõház telephelyén, aminek ma ugyan más a
funkciója, de a régi értékek szeretete, õrzése meglepett. A mai
forgácsolómûhelybe lépve egy elkerített részben régi esztergapadokat, vasúti kerékesztergát, több kisebb-nagyobb forgácsológépet, és
egy álló hengeres régi Sulzer dízelmotort találtam, hiszem, hogy
maguk a nagykanizsaiak is kevesen tudnak arról, milyen mûszaki
ritkaságok találhatók állomásuk
mozdonyjavító mûhelyében.
Az itt készített fotóimból küldenék néhányat, mert ez is Nagykanizsa, és a város értékszeretõ, értékmentõ szándékát dicséri.
Tisztelettel:
Csiszár Imre
Sopron

A Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
2009. november 12. számában az
5. oldalon a GE: büszke öntudat
címû cikkében olvasottak után vártam a helyreigazítást egy jelentõs
tárgyi tévedés miatt.
Sajnos nem jelzett senki, így
most én szeretném korrigálni a tévedést. Az újságírók néha nem figyelnek arra, mi kerül a tájékozatlan olvasó elé. Így volt ez negyven
éve is, csak akkor szentségtörés
volt szóvátenni. A kanizsai Tungsramról akkor azt írta egy hetilap,
milyen jó és érdekes itt dolgozni
azoknak a vidéki fiataloknak, akik
ezidáig lámpát csak a plafonról láttak lógni. Reklamációmat – miszerint én az újpesti gyerek is csak ott
láttam, mielõtt az Izzóba mentem
dolgozni – válaszra sem méltatták.
A hivatkozott cikk meg azért zavar, mert ha most ilyen tudatlanságot képes valaki leírni, amikor

még üzemel a gyár, milyen butaságokat fognak még kitalálni azok,
akik pár év múlva ragadnak tollat.
A MOLIBDÉN nevében kikérem magamnak a vezetõképességem ledegradálását! Ha valaki
nem tud valamit, olyantól kérdezze meg, aki nem csak öntudatos,
hanem ismeri is a szakmáját. A
Molibdén nevében csak úgy TITalapon kijelentem, hogy jól vezetem az elektromosságot, és nem
ezért tartom a wolframszálat, hanem teljesen más okból, ami a cikk
szempontjából közömbös.
Üdvözlettel:
Szigetvári Péter
volt üvegtechnikus

Másban is
tévedtünk, bocsánat
November 12-i számunkban
GE: büszke öntudat címû írásunkban tévesen állítottuk a molibdénrõl, hogy az áramot nem vezeti.
Ezzel szemben a közepesen vezetõ
anyagok közé tartozik.
November 26-i számunkban pedig az Adventre megszépült címû
írásunkban a Sugár úti kápolna kivitelezõjének nevét írtuk el, valójában Rákhely Ferencet és csapatát
illeti a köszönet a lelkiismeretes
munkáért. Mindkét esetben olvasóink, valamint ez utóbbiban az
érintett szíves elnézését kérjük. (a
Szerk.)

Cikkünk nyomán
a Csónakázó-ttóról
Pannonhát Dél-zalai Turisztikai
Egyesület
Gelencsér Andrea elnök
Tisztelt Elnök-asszony!
Nagyra becsülve Egyesületük
célkitûzését, a Nagykanizsa idegenforgalmának fellendítésére vonatkozóan, a használni akarás jó
szándékával keresem meg Önöket.
A Csónakázó-tó valóban a legjobb
és talán egyedülálló kitörési pont
lehet a kívánt cél elérésére. Maga a
tó, és a domborzati környezete lehetõséget nyújthat olyan unikális
attrakciók megvalósítására, illetve
ezek természetbarát és költségtakarékos üzemeltetésére, amelyeknek országon belül és határon kívül sincs vetélytársa. Ezért ezek
megvalósítása
természetesen
vonzhat elegendõ vállalkozót –
ami nélkülözhetetlen is! A tó sporthasználati fejlesztésein túlmenõen,
olyan eszközöket kellene kialakítani, amelyek a használatukhoz
nem igényelnek jártasságot, na-
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gyobb fizikai erõnlétet, vagy szûk
életkori behatárolást. Ezek körébõl
célszerû néhányat megemlíteni.
Szabadesés érzetének megismerésére szolgáló ejtõtorony, csoportos
ejtõpaddal. Ezek kb. 20 m magasságból ejtik a 10-12 fõs csoportot.
Fiatalok és idõsek egyaránt igénylik. Csekély hátránya, hogy az ejtés közben önkéntelen sikítás kíséri, ami a környezetre zavaró lehet,
pl. a városközelben. Mivel izgalmas, de biztonságos, ahol van
ilyen, ott a gyermekes családok tömeges autós kirándulási célpontja!
Konvejor-pályaként kialakított,
változómagasságú és irányú,
dombról vagy toronyból indulva
lesikló, egyszemélyes gondolásfüggesztésû siklópálya. A Csónakázó-tó felületére telepített vízsugaras és vízfüggönyös szökõkútés esti fényjáték effektusokat szolgáló úszóberendezés, amely a tavon célszerû pályán oda-vissza
vonható. Elektromos energiát termelõ szélkerék felállítása és üzemeltetése. Ismert, hogy a domborzati viszonyok függvényében, különbözõ magasságokban rendszeres ún. szélfolyosók találhatók. Ez
megyénkben általánosan igaz.
Ezek mérésekkel megtalálhatók és
kis speciális szélkerékkel hasznosíthatók. Az ehhez szükséges elhelyezési magasság 20 m körül van.
Zalában már mûködik ilyen eszköz. Zalaegerszegen a Zala Volán
telephelyén a 300-nál több autóbusz szükséges, több mint ezer akkumulátor töltését végzi. A Csónakázó-tói lehetséges fejlesztések jelentõs részénél az elektromos
energiaszükséglet és használati
módja ideálisan megengedné az
akkus termelést és tárolást. A rendszeres vízsugaras, vízfüggönyös
effektek javítanák a víz oxigéntartalmát. Az elektromos (akkus)
vontatás, pedig az esti csendet kevésbé zavarná. Szíves figyelmét
elõre is köszönve kívánok sok sikert az Egyesületnek, bejelentve
együttmûködési készségemet.
Stahl György
Okleveles gépészmérnök,
aranydiplomás

Tisztelt Egyesületi
Tagok, Barátaink,
Nemzettársak!
A Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományõrzõ Egyesület 2009. december 5-én 17 órára a nagykanizsai
Nagy-Magyarország Emlékmûhöz
hív mindenkit a 2004. december 5-i

népszavazás 5. évfordulójára emlékezõ gyertyagyújtásra. A megemlékezésen „kirakjuk” Nagy-Magyarország sziluettjét emberekbõl, mindenki kezébe gyertyát adunk, azt meggyújtva fényképet készítünk. Az így
elkészült képbõl képeslapot készíttet
egyesületünk, és azokat elpostázzuk
az elszakított területek magyar szervezeteinek Õrvidékre, Szlovénia és
Horvátország magyar falvaiba, Délvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre, illetve olyan országokba,
ahol nagy számú magyar közösség
él. Ehhez a helyszínen címeket is lehet javasolni. A gyertyagyújtás után
egyesületünk tagjai pár szóban személyes gondolataikat és érzéseiket
mondják el az öt évvel ezelõtti esemény kapcsán. Mivel nem kívánjuk a
résztvevõket hosszan terhelni, ezért
tíz fõben és két percben korlátozzuk
ezt a lehetõséget. Politika és politikusok jelenléte nem lehetséges, de
várunk mindenkit, aki velünk együtt
kíván tenni a nemzeti egységért.
Tisztelettel:
Fülöp Zsolt Árpád
egyesületi elnök

Iskolánkban járt
Pachmann Péter
A TV2 népszerû híradósa –
immár második alkalommal –
látogatott el a Palini Általános
Iskolába. Nekünk, 8. osztályosoknak tartott elõadást mozgókép- és
médiaismeret témában.
Elõször a Napló címû mûsor egy
korábbi adásának felvételét néztük
meg. Nagyon jó témát vetett fel a
film, igazán elgondolkodtató volt
számunkra.
Aztán
közös
megbeszélés következett. Megvitattuk, hogy a riporter milyen
eszközöket alkalmazott a figyelem
felkeltésére, mi tette érdekessé a
riportot, és milyen kép- és hanghatások voltak láthatóak és hallhatóak a felvételen.
Pachmann Péter igazán jó
elõadónak bizonyult, hiszen végig
sikerült fenntartania az osztály
érdeklõdését a téma iránt. Mi
pedig kíváncsian vártuk újabb és
újabb felvetéseit, melyekre egyre
több hozzászólással vagy kérdéssel reagáltunk. Nagyon kellemes
hangulatú lett az óra.
Sajnos a 45 perc hamar eltelt, de
kedvenc híradósunk megígérte,
hogy jövõre újra eljön, hiszen
mindkét látogatásakor nagyon jól
érezte magát, és szép emlékeket
õriz iskolánkról.
Kobán Gergely
8. osztályos tanuló

7

Miért nõ a fû, hogyha
majd leszárad?
Kisgyura Kata, a Batthyány
Lajos Gimnázium 12. D osztályos tanulójának alább olvasható beszéde az egyetemisták számára tizenegyedik alkalommal
megrendezett Kossuth Szónokversenyen dicséretben és könyvjutalomban részesült:
„Miért nõ a fû, hogyha majd leszárad? / Miért szárad el, ha újra
nõ? / - és így van értelme?
Tisztelt Hallgatóság! Köszöntöm a
teremben ülõ Ádámokat és Évákat!
Köszöntöm az örök nõket, és a bátran
álmodó férfiakat! Az ember azonban
több értelemben is összetett: hittel
igenlõ és kételkedve tagadó, tehát az
emberben ott a luciferi kérdõjel is.
Megválaszolandó kérdés pedig
van a világban bõven: Miért nõ a fû,
hogyha majd leszárad? Ezen, biztos
nem gondolkodtak el az Éden elsõ lakói: a fû nõtt, leszáradt, újranõtt, a természet körforgásának rendje szerint.
Az elsõ emberpár boldogan élt, világmegismerõ kérdések kínja nélkül.
Tisztelt Hallgatóság! Sodródó világban élünk. Nekünk már valóban el
kell gondolkodni azon: miért szárad
le a fû? És fõképp azon, képes-e újra
zöldellni? Hisz korunk teremtménye,
a globális szörnyeteg, nemcsak az
emberi létformát, de a természetet is
veszélyezteti. Felvetõdik a kérdés: Jól
élünk mi? Okosan? Természetesen?
Egy tény, hatalmas kérdõjelek árnyékában élünk. De ne aggódjunk,
van segítség: a médiából nem késlekedik az érdekeknek megfelelõ válasz. Az esti kérdésre kíváncsi tömeg
nem verssorok közt keresgél, hanem
az álmegoldást nyújtó képernyõ elé
ül: lehet táskát nyitogatni milliókért,
csillagnak lenni, lehet gyõzni – ha
nem is az ár ellen, - de a sztár ellen
mindenképp. Az ember pedig lassan
elfelejti, milyen is a zöld fû simogatása. Mûfûre teszi kerti székét. Mûfüvön fociznak a srácok. Ezt a füvet
nem kell öntözni, mégsem szárad el.
Reklámok bûvöletében telnek az esték. A személyes találkozást virtuálisra cseréljük. De meddig lehet ezt a
„pótéletet élni”?
A kérdés fölénk növekszik, mint
hatalmas fa. A világra kíváncsi kisgyerek, és a tudós ismétli leggyakrabban a legfontosabb kérdést: MIÉRT? Miért van halál az élettel
szemben? Miért van nem az igennel
szemben? Miért van küzdés, ha ku-

darc a vége? Miért nõ a fû, ha leszárad? Miért van így? És miért szárad
le, ha újra nõ? És így van értelme?
Igen, van!!! – felel nekünk
Szisziphosz története, aki bár tudja,
hogy a kõ, újra és újra legurul a
hegyrõl, õ mégis újra és újra indul
terhével fölfelé. Vajon miért? És van
ennek értelme? Csak ennek van.
Nem a hiábavalóságot kell látnunk,
hanem azt, hogy mire képes az ember értelmével és izmai erejével.
Gondoljunk rá, amikor görgetjük a
saját mélybe hulló köveinket. Bonyolult világban élünk, de tudnunk
kell: a siker azoké, akik fel tudnak
állni. Higgyünk Szisziphosznak, aki
fölémagasodott sziklájának!
Az is fontos, hogy ne hagyjuk elmenni magunk mellett az élet hétköznapi csodáit. Gondolhatjuk persze azt is, mit érdekel engem holmi
zápor, naplemente, ha egyszer úgyis
mindez véget ér? Teljesen felesleges
bármibe is belefogni. Valóban: Rövid az élet. Nem mindegy, hogyan
élsz? De mi lenne, ha a bizonytalan
kérdõjelet felkiáltó jelre cserélnénk?
Rövid az élet! Nem mindegy, hogyan élsz! Ugye mennyire másképp
hangzik ugyanaz a mondat?!
Hölgyeim és Uraim! Boldog volt
az elsõ emberpár? Talán. Boldog
volt Szisziphosz? Talán. És mi élhetünk boldog életet? Minden bizonynyal, ha elfogadjuk: az élet véges,
egyszer el kell számolnunk vele.
Elõdeinknek, utódainknak, önmagunknak. Addig? Hinnünk kell,
hogy a kõ egyszer fennmarad a hegyen, hinnünk kell, hogy embernek
lenni nagyszerû. Hinnünk kell abban is, hogy ahogy a fû újra nõ, szeretteink élete sem tûnhet el a semmibe, hisz bennünk él tovább. Ezért
fontos, hogy nyomot hagyjunk magunk után. Isten hatalmas verse a teremtett Világ – írja Nagy Gáspár.
Tudnunk kell, ebben a nagy versben
ott lehet a mi kis grafitporunk is.
Hölgyeim, mi nõk, Évák, csináljunk lugast magunk körül, varázsoljuk a világot otthonossá! Uraim, Önök, Ádámok, öntsenek hitet
a világba! Mi, emberek, pedig
mindannyian kételkedjünk és válogassunk Lucifer módjára. Tudjuk, hogy mi az érték és mi a talmi.
Legyünk igényesek. Kövessük a
természet örök ritmusát. …
És így van értelme? Csak így
van!”
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Van mit
Adventi vásár horvát virágkötõkkel
megköszönni
Immár hagyománnyá vált a Hor-

Fotó: Steyer Edina

Az ifjúság se maradjon ki a
hálaadásból! – ez vezethette világszerte a piarista rendet, amiért az alapító, Kalazanci Szent
József augusztus 25-i ünnepét
három hónapra rá, immár a tanév közben is megtartja. Városunkban is szép hagyomány,
hogy a Patrociniumnak a zsúfolásig megtelt Felsõtemplom
adott otthont, idén november
28-án.
Az ünnepi mise fõcelebránsa,
Dóbiás Zalán fiatal plébános
atya belsõ örömét megosztani
jött el messzirõl, a Tápió mellõl.
Visszaemlékezett az 1990-es évre, amikor egy roskadozó rendszer párttitkárai próbálkoztak,
eredménytelenül, hogy elriaszszák a nógrádi családokat az akkor újrainduló váci piarista gimnázium választásától. Akkor lett
õ az elsõ évfolyam diákja, s felidézte hajdani igazgatóját, aki lázas betegen se hagyta el a matematikából botladozó fiú korrepetálását. Mintha csak Kalazancius
– ez a rendalapító kedves, mintegy becézõ megszólítása – miséjének szentleckéjét hallanánk!
„Nemcsak Isten evangéliumát,
hanem életünket is nektek akartuk adni.” Ez a piarista pedagógusokra – szerzetesekre és világiakra egyaránt – oly jellemzõ
odaadottság segíti a gyerekeket,
hogy az értelmes és értékes életet válasszák. Bátorította a diákokat, ne szégyelljék piarista
voltukat, s ne feledjék: több katona esik el menekülés közben,
mint a csatában!
A püspöki kar által alapított
Szent Gellért-díjat az iskola két
munkatársának, Szentgyörgyi Ildikó tanítónak és Bunczom
Józsefné iskolatitkárnak a mise
végén adta át Vereb Zsolt igazgató atya, akitõl azt is megtudtuk,
nem elsõ eset, hogy az egyik díjazott felajánlotta jutalmát, ezalkalommal az iskola udvarára tervezett Szûzanya szobor, a Mamma
Bella szándékára.
Az ünnep ezt követõen Ardó
Mária operaénekes mûvészetével,
este irodalmi áhítattal és ádventi
gyertyagyújtással folytatódott.

A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület által megszervezett
jótékonysági esten a Felsõ Templomban az adakozók 330 ezer forintot gyûjtöttek össze Simon József és testvére javára, melyet
Fliszár Károly fõesperes helyezett
el a Zalai Hírlap által nyitott folyószámlára. Közben több helyi,
régióbeli és fõvárosi mûvész ajánlotta fel mûveit, melyeket a szervezõk a Hevesi Sándor Általános
Iskola Galériájában állítanak ki, s
ott árverésre bocsátanak. Az így
befolyt összeget, s az eddigi adományokat december elején adják
át Józsinak.

K.H.

K.H.

vát Kisebbségi Önkormányzat szervezésében megvalósuló Adventi
Vásár, ahol az érdeklõdõk a koszorúk mellett asztal- és ajtódíszeket
csodálhatnak meg, illetve vásárolhatnak. A hagyománytól eltérõen
azonban idén nem a Csáktornyai
Gazdasági Szakiskola virágkötõ
növendékei érkeztek városunkba,
hanem két vállalkozó virágkötõ
hölgy, Natalie Kolariè és Darinka
Lackoviè. Az évrõl évre visszatérõ
vásárlók és szemlélõdõk így egy újfajta stílust ismerhettek meg, s válogathattak a szebbnél szebb adventi
dísztárgyak közül.

A szolgálat lényege Jézus megismerése
Szombaton délelõtt a Nagykanizsai Református Templomban
lelkészbeiktató istentiszteletet
tartottak, mely alkalomból sor
került Hella Ferenc református
lelkész hivatalos beiktatására is.
Az istentiszteleten Isten igéjét
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke
hirdette. A püspök igehirdetését
Pál apostol filippiekhez írott levelébõl merített idézetével kezdte.
„Mindezt pedig azért teszem, hogy
megismerjem Õt. Az Õ feltámadásának erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést” Az idézethez fûzve kifejtette, a keresztyén szolgálat lényege Jézus meg-

330 ezer forint
gyûlt össze

ismerése. Nem elég Õt ismerni, róla ismereteket szerezni. Óriási különbség van az ismerni és a megismerni kifejezés között. A keresztényi szolgálat a megismeréssel, a
felismeréssel és az elismeréssel
kezdõdik. Tehát nekünk meg kell
ismernünk, hogy mindenkivel elismertessük.
Hella Ferenchez fordulva a következõket mondta: „Kedves szolgatársam, hadd forduljak hozzád,
azt mondva, hogy ez egy áldott,
gyönyörûséges, de szenvedésekkel
teli szolgálat. Olyan szolgálat,
mely a nap mind a 24 órájában
tart. Másképp a szolgálatunkat
nem áldja meg az Isten. Az állandó
szolgálathoz hozzá tartozik, hogy

nem elég azt hirdetni, mondani.
Hitelesen kell élni, mert a hitelesség missziói tényezõ.”
Ezt követõen arról beszélt, hogy
a jó lelkipásztornak a gyülekezet
tagjaival szoros kapcsolatot kell
ápolnia, hogy a gyülekezet „só és
kovász legyen a világban”. Majd
közös imában a gyülekezettel Isten
áldását kérte a lelkipásztor munkájára.
Végül Nagy Csaba, a Somogyi
Református Egyházmegye esperese a gyülekezet pecsétjének és a
templom kulcsának átadásával beiktatta tisztségébe Hella Ferenc
lelkipásztort.
Czene Csaba

A NAGYKANIZSAI HONVÉD KASZINÓÉRT
ALAPÍTVÁNY HÖLGYKLUBJA
2009. KARÁCSONYÁRA ISMÉT
ADOMÁNYGYÛJTÉST SZERVEZ
Partner szervezet: Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Az adományokat céljelleggel a szervezõ az alábbiak szerint kéri és fogadja:

A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
NAGYKANIZSAI GYERMEKOTTHONÁNAK
Gyermekruhát és gyermekcipõt (6-18 éves korig), játékokat, filmeket,
CD-ket, gyermekbizsukat, édességeket, mesekönyveket, kötelezõ
olvasmányokat, udvari és beltéri mozgásos játékszereket,
társasjátékokat, tisztító-, mosó és testápoló szereket.
(Felnõtt holmit nem gyûjtünk!)

A gyûjtés helye és ideje:
2009. december 7. (hétfõtõl) – december 13. (vasárnapig)
Hétköznap: 8-16 óráig, szombaton 8-12 óráig
a Vásárcsarnok emeletén
(a déli oldalon a Zsuzsi varroda mellett).

Köszönjük adományaikat!
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Meghívó
Az egész világon ismert újságíró,
szerkesztõ, esszéista, politikai elemzõ, egykori Kelet-Európa szakértõ
Fejtõ Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából rendezünk konferenciát 2009. december 9-én, Nagykanizsán a Medgyaszay Házban. Bízunk abban, hogy a konferencia hozzájárul mindazon ismeretek bõvítéséhez, amelyek Fejtõ Ferenc életmûvét
jelentik, segítenek abban, hogy megértsük a XX. század antikommunista
és antifasiszta gondolkodóját, és a
megértése segíti a XXI. századi szociáldemokrácia útkeresését.

Program
A konferencia levezetõ
elnöke Dr. Balogh Miklós
14:00 óra
A szervezõk nevében
Böröcz Zoltán köszönti
a konferencia résztvevõit.
14:05 óra
1. Vitányi Iván
(Társulás a Szociáldemokrata
Értékekért Platform elnöke)
Fejtõ Ferenc a kortárs.
A szociáldemokrácia útkeresése és
útválasztásai a XX. században.
15:00 óra
2. Charles Fejtõ (Fejtõ Ferenc fia)
Fejtõ Ferenc a családapa,
a humanista, az ember.
Fejtõ Ferenc élete Párizsban, a
világban, családi és baráti körben.
16:00 óra
3. Lendvai Ildikó (Magyar
Szocialista Párt elnöke)
Szociáldemokrácia ma.
A szociáldemokrácia
útkeresése a XXI. században,
Európában és Magyarországon.
Az elõadásokat maximum fél óra
idõtartamra tervezzük, az adott
témához kapcsolódóan a
vendégeink részérõl 3-3 perces
kiegészítõ hozzászólásokra
biztosítunk lehetõséget.
Az elõadások között 15 percnyi
szüneteket tartunk, kedves
vendégeink részére kávé, üdítõ áll
rendelkezésre.
17:00 óra
A konferencia résztvevõi
megemlékezést tartanak Fejtõ
Ferenc szülõházánál.
18:00 óra
Mága Zoltán hegedûmûvész
adventi koncertje a Kálvin Téri
református templomban.
Mága Zoltán hegedûmûvész a vállalása
szerint 100 Magyarországi templomban
ingyen ad koncertet, ennek a sorozatnak
része a december 9-én 18 órakor a Kálvin
téri református templomban tartandó elõadás, amelyre minden zenekedvelõ kanizsai polgárt szeretettel várunk.

Dr. Fodor Csaba
a konferencia szervezõi nevében

„Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedõl,
Istentõl kapunk lakást:
örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített.”

Képviselõi
fogadóórák

2.Kor.5.1.

Balogh László a nagykanizsai 3.
számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16
órától 17 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Karádi Ferenc, a 13. számú
választókerület önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18
órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órától
a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila, a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a
Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Papp Nándor, a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart december 8-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától a Zárda
utcai kollégiumban
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ
hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
és a gyászoló család mély fájdalommal
tudatja, hogy
TÜSKÉS TIBOR
József Attila-díjas író, irodalomtörténész,
szerkesztõ, Nagykanizsai díszpolgára
2009. november 11-én, 79 éves korában
elhunyt.
Személyében a XX. századi magyar irodalom és mûvelõdés
értékeinek õrzõje, generációk nevelõje távozott el tõlünk.
Tüskés Tibort Nagykanizsa Megyei Jogú Város
saját halottjának tekinti.
Temetése 2009. december 8-án,
kedden 13 órakor lesz
Nagykanizsán, a Tripammer utcai temetõben.
Emlékét szeretettel megõrizzük.
Kérjük, hogy a temetés résztvevõi legfeljebb egy szál virággal
róják le kegyeletüket.
A temetési koszorúkra szánt összeget az elhunyt szándékának
megfelelõen a nagykanizsai „Batthyány Középiskoláért”
Alapítványnak juttassák el.
(Bankszámlaszám: 11749015-20030889)
Táviratcím: Dr. Nagy Anna, 7627 Pécs, Bokor u. 80.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - december
Dátum
2009. december 1.
2009. december 2.
2009. december 3.
2009. december 4.
2009. december 5.
2009. december 6.
2009. december 7.
2009. december 8.
2009. december 9.
2009. december 10.
2009. december 11.
2009. december 12.
2009. december 13.
2009. december 14.
2009. december 15.
2009. december 16.
2009. december 17.
2009. december 18.
2009. december 19.
2009. december 20.
2009. december 21.
2009. december 22.
2009. december 23.
2009. december 24.
2009. december 25.
2009. december 26.
2009. december 27.
2009. december 28.
2009. december 29.
2009. december 30.
2009. december 31.
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Gyógyszertár
Cím/telefonszám
KIRÁLY
KALMÁR U. 4. 93/536-620
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531
GYOPÁR
ADY E. U. 12. 93/510-160
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
SALVIA
RÓZSA U. 6. 93/536-610
SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135
KANIZSA
FÕ U. 5. 93/510-267
ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135
KIRÁLY
KALMÁR U. 4. 93/536-620
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
GYOPÁR
ADY E. U. 2. 93/510-160
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
KIRÁLY
KALMÁR U. 4. 93/536-620
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531
GYOPÁR
ADY E. U. 12. 93/510-160
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402
ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
KANIZSA
FÕ U. 5. 93/510-267
KIRÁLY
KALMÁR U. 4., 93/536-620
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
CENTRUM (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151

ügyeleti idõ
17.30 – 07.30
22.00 – 06.00
18.00 – 07.00
19.30 – 07.30
13.00 – 08.00
08.00 – 07.30
22.00 – 06.00
20.00 – 08.00
18.00 – 07.30
17.00 – 08.00
18.30 – 07.30
13.00 – 08.00
08.00 – 08.00
18.30 – 07.30
17.30 – 07.30
16.30 – 08.00
19.30 – 07.30
18.00 – 07.30
17.00 – 08.00
08.00 – 07.00
19.30 – 07.30
18.00 – 07.00
18.00 – 08.00
13.00 – 08.00
08.00 – 08.00
08.00 – 08.00
08.00 – 07.30
16.30 – 08.00
20.00 – 08.00
20.00 – 08.00
22.00 – 08.00
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Gyógyíthatatlan
betegség nincs

Jó kezdet, újabb ezer évre

A Napfény Rákbeteg Klub és
a Civil Kerekasztal szervezésében Kecskeméti Lajos, a BioDerm Allergia Központ munkatársa tart elõadást december 4én (pénteken) 13.30 órától a
Halis István Városi Könyvtár
elõadótermében. Az elõadás
alatt és után biorezonanciával
kezeléseket is végeznek. Sokfajta betegséget – így fejfájást,
váll, derék, forgók, migrén, allergiák, asztmák, bõrbetegségek, vastagbél, gyomor, depresszió, vérnyomás, cukor,
pajzsmirigy, reumatikus fájdalmak, stressz, autóimmun, prosztata, vese –, gyógyítanak és
enyhítenek.

Miért rendezett egyházzenei
fesztivált a jubileumát ünneplõ
Zala megye önkormányzata? –
merülhet föl valakiben. Hiszen
István király a vármegyék mellett püspökségeket, egyházmegyéket is alapított. Az egyik legfiatalabb, a 16 éve alapított kaposvári, éppen e hét szombatján
tart hasonlót. (Az ezeréves Zala
ünnepségsorozatát záró esemény
Cecília-nap közeli idõzítése szerencsés véletlen.)

B.E.

Táncház és gálaest
Táncházra hívta a város nagycsoportos óvodásait a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház.
A táncházat Papp Csilla, a Pántlika Néptánccsopport vezetõje
vezényelte. A táncolás mellett lehetõség nyílt kézmûves foglalkozásra is. A fafaragás iránt érdeklõdõknek Csávás Csaba, az
intézmény fafaragó szakkörének
vezetõje tartott bemutatót. 2010ben lesz Papp László halálának
20. évfordulója. A neves néptánc
oktató, koreográfus, táncos emléke elõtt tisztelegve „Papp
László nyomában…” címmel a
mûvelõdési intézmény egész
éven át tartó rendezvénysorozatot indított. A program gálaesttel
vette kezdetét vasárnap. A rendezvényt Marton István polgármester nyitotta meg, a koreográfus életútját Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház intézményvezetõje
idézte fel.
B.E.

A választ már az egyik zsûritag,
a KÓTA fõtitkára, Vadász Ágnes
megadta köszöntõjében, arra a
tényre utalva: a kórusmûvek 90%a egyházi mû. Ennek okát keresve
pedig könnyen juthatunk el a régi
igazságra: az emberi lélek természeténél fogva keresztény, azaz
nyitottak és képesek vagyunk rá,
lényegünkhöz tartozik, hogy a teremtésben kapott fejlõdési lehetõséget megvalósítsuk. Fölemelõ zenében merítkezhettünk meg a
résztvevõ 16 kórusnak köszönhetõen, akik a történelmi Zala megye
egész területérõl érkeztek. Történelmi, hiszen a horvátországi Mu-

éve a leendõ kórustagok kényszerítették ki. Családok is énekelnek, a három Ábrahám-lány közül
Brigitta már a Zeneakadémián tanul. A Vox Varietas Kamarakórus
Letenyérõl, a Canterina Kamarakórus Zalaegerszegrõl, az Orchidea Kamarakórus Gellénházáról,
a Királyi Kórus Szepetnekrõl érkezett. Büszkeség tölthet el minket: hat kórus képviselte városunkat! Kettõ kimondottan templomi
kórus: a felsõtemplomi és a miklósfai. Kettõ gimnáziumi: a batthyánys Virág Benedek és a piarista Mathia Károly Vegyeskar. Városunk Vegyeskara és a Szivárványból Farkas Ferenccé átkeresztelõdött énekegyüttes tette teljessé a sort. A minden elismerésre
méltó szervezõ, a ZMKI jövõre
megyénk más városában rendezi
meg a 2. Zalai Egyházzenei Fesztivált. Érdemes tehát kórusainknak az útiköltség érdekében már
elõre gondolkodni és pályázni,
hogy ott se legyenek kevesebben.
Zala megye második évezredének
kezdetén.
P.J.

Zalaegerszegi költõk a Kaszinóban
Zalaegerszegi költõk mutatták
be köteteiket a Honvéd Kaszinóban.
Péntek Imre: Félrebeszéd, és
Tóth Imre: A lélek nulla foka címû
verseskötetével ismerkedhetett
meg a közönség az intézmény Tükörtermében. Verseiket Kelemen
Gyula énekmondó zenésítette meg
és adta elõ. A köteteket Szemes Péter esztéta, és Turbuly Lilla költõ
mutatta be. Az estet a zalaegerszegi vendégek jelképesen a közelmúltban elhunyt Pék Pálnak is
ajánlották. Az esten a költõk beszéltek írásmûvészetük meghatá-

Paliniak Budapesten
A Palini Általános Iskola harmadikos tanulói nemrégiben Budapesten jártak. Kalmár Lajosné tanárnõ vezetésével a Szépmûvészeti Múzeum Boticellitõl Tizianóig
címû kiállításának festményeit tekintették meg, majd a Mezõgazdasági Múzeumban próbálhatták ki

raköz megyéhez került Csáktornya
is elküldte remek kórusát, természetes módon fölvállalva a közös
ezer esztendõt. A Josip Štolcer
Slavenski kórus Senka BašekŠamec vezényletével kedves gesztussal egy magyar (Deák-Bárdos
György: Eli! Eli!) és egy kortárs
horvát (Branko Starc: Cantate
Domino) mû fergeteges elõadásával aratott sikert. Bizonyára érdektelen itt a hazaiak között bármiféle
rangsort állítani, megteszi majd ezt
segítõ szándékkal a szakma, továbbképzési lehetõségnek is tekintvén a találkozót. Amikor tehát
felsorolom a kórusokat, az öröm és
a csodálat íratta: mennyi kincsünk
van a megyében! A Kerti Sándor
Kulturális Egyesület Kórusa
Tornyiszentmiklósról, az Ádám Jenõ Zeneiskola Kórusa Lentibõl, a
Szent Rita Vegyeskar Zalaszabarból, a Rózsatánc Kórus Csesztregrõl, az Allegrezza Kamarakórus
Alsópáhokról jött a felsõtemplomi
délutánra. A karnagyok és pedagógusok érdemét nem kisebbíti, ha
beszámolunk az alsópáhokiak karnagyának, Kovács Klárának tapasztalatáról. Megalakulásukat hat

magukat kézmûves foglalkozásokon. Tollat fosztottak, nádból madárfigurákat hajtogattak, mézeskalácsot sütöttek, s közben népdalokat énekeltek. Élményekkel gazdagodva térhettek haza.
K.H.

rozó személyiségeirõl, a közéletiségrõl, és a költészet feladatáról.
A megjelenteket Halmos Ildikó,
az intézmény igazgatója köszöntötte, majd Balogh László, az
OKISB és a Pannon Tükör szerkesztõbizottságának elnöke, és
mint versszeretõ fizikatanár szólt
az egybegyûltekhez:
Varázslatos szavakat ugyan nem
mondhatok – hangsúlyozta, de a
Pannon Tükörbe nézve elragadhat
engem is a szerelmes földrajz; bár
messzirõl jövén, de a pannon géniuszban (azaz szellemi alkotóerõben) is meglátszik, hogy haza nem
csak a magasban van, hanem itt van
köztünk. Tudjuk, a két költõ vendégünk, Péntek Imre József Attila-díjas költõ, a Kilencek tagja, a Pannon Tükör fõszerkesztõje, és Tóth

Imre, a folyóirat versrovatának a
vezetõje. A Pannon Tükör látszólag
Zala megyei irodalmi, mûvészeti és
kulturális folyóirat, de sokan hiszünk benne, hogy sokkal bõvebb
kisugárzású, régión is túlmutató, s
talán az egyetemesben is értékteremtõ. A pannon géniuszban lévõ
lokálpatriótákat próbálja összetartani ez a lap, amely igényes külsõ és
belsõ megjelenésével mára tizennégy évesen igazi irodalmi, mûvészeti fórummá, szellemi mûhellyé
vált. Ebbõl a szellemi mûhelybõl
érkeztek ma esti vendégeink. Bizonyítva azt, hogy egy folyóirat nem
csak publikációk összessége, hanem sajátos intézmény, az országos
szellemi élet közvetítõ láncszeme.
B.E.

Jótékonysági karácsonyi vásár
December 10-én (csütörtök) 8-18 és december 11-én (péntek) 8-12 óráig
jótékonysági karácsonyi vásárt tartunk a Honvéd Kaszinóban. Ruhanemût,
cipõt, háztartási eszközöket, piperecikkeket, stb. kínálunk 100 Ft-os darabártól.
Rozgonyi Polgári Kör
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Benyovszky túra
December 12-én kerül sor a
Benyovszky túrára, melynek során
a résztvevõk a Rigyác-Valkonya
útvonalon számtalan természeti
kincsnek lehetnek tanúi.
A szervezõ, a Mezõs Természetjárók Klubja idõjárástól függõen
két útvonallal is készült: az elsõ
változat szerint – amely a jobb idõ
esetére vonatkozik – a Rigyácszõlõhegy – Szuloki forrás –
Gurgó hegy – Valkonya, Rockenbauer turistaház helyszíneket keresik fel, rossz idõ esetén autóbuszos
kirándulás keretében érintik
Rigyác, Letenye, Bázakerettye és
Valkonya épített és természeti értékeit.

Indulás: 9 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium elõl busszal
Rigyácig; táv: 11 kilométer; szintemelkedés: 300 méter; érkezés:
Valkonyáról Nagykanizsára 15
órakor. A túrát Dávidovics Mária
és Kiss László vezetik.
A programot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szociális és Egészségügyi Bizottsága Szociális Alapjától nyert pályázati összegbõl valósítják meg.
Elõzetes jelentkezés – személyesen vagy a 06-30-491-8631-es
telefonszámon – szükséges december 7-éig!
Rigyác Nagykanizsától 12 kilométerre Nyugatra, a 7-es út mentén fekszik. A rigyáci Szent Anna-templom

1762-ben épült. A kriptát 1900 körül
Inkey Kálmán özvegye Kamjonkai
Szemzõ Lujza építtette. Az altemplomban az Inkey, Benyovszky és Batthyány család tagjainak sírjai találhatók. A templom és a kripta felújítása
2007-2008-ban a falu népe és a grófi
család támogatásával, Kirner A. Zoltán esperes-plébános vezetésével,
Plander László építész tervei alapján
készült. A kis falu, majd a sírbolt
megtekintése után túrázva indul a
csapat a rigyáci hegyen át –
Csuszigáló – Szuloki forrás – Gurgó
hegy kilátó – Valkonya, Rockenbauer
Pál turistaház céllal. Útközben a hagyományos szõlõmûvelés, a régi pincék, a vegyes telepítésû erdõk, a változatos terep, a forrás a mély szurdokvölgyben, a Gurgó hegy kilátójá-
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ról - mely a környék legmagasabb
pontja – elénk táruló körpanoráma
minden túrázónak nagy élményt jelent. Valkonyára a Rockenbauer Pál
turistaházhoz érkezünk.
Valkonya község Nagykanizsától légvonalban 13,8 kilométerre
nyugat-északnyugati irányban található. Megközelíthetõ a Becsehely-zalaegerszegi országút felõl,
4 kilométer hosszúságú aszfaltozott bekötõ úton, gyalogosan pedig
az országos kék túra útvonalán is.
A falu északi szélén áll a Rockenbauer Pál turistaház, udvarán az
emlékére 1994-ben állított kopjafa. Az épület falát az õ fából faragott képmása díszíti.
S.E.

PROGRAMOK
DECEMBER 19. SZOMBAT
16.30
Mesék a tyúkólból – Róka Szabolcs interaktív mûsora
17.30
Marcato Ütõegyüttes
18.30
DJ Sharkey – karácsonyi hangulat programja
19.30
Sztárvendég: BIKINI élõkoncert
DECEMBER 20. VASÁRNAP
10.00
Kis-Hétrét Együttes gyermekmûsora
11.00
Rudi bohóc mûsora
15.30
Igricek Együttes
16.30
Bojtár Népzenei Együttes
17.30
Tótszentmártoni Tamburazenekar
18.30
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
19.30
Sztárvendég: Caramel
DECEMBER 21. HÉTFÕ
16.30
Téli varázslatok-Mollini bûvész csodái
17.30
Black&Proud – Gospel koncert
18.30
Jazz Karácsony – Keszthelyi Jazz Mûhely
19.30
Sztárvendég: Tóth Vera
DECEMBER 22. KEDD
16.30
Zsonglõrshow Tutyi bohóccal
17.30
Musicalvarázs Kovács Szilviával
18.30
Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar és Batthyány Lajos
Gimnázium hangszeres szólistái
19.30
Sztárvendég: Varga Feri & Balássy Betty
DECEMBER 23. SZERDA
16.30
Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar
17.30
Hófehér Karácsony – a Happy Singers mûsora
18.30
General Harmony Singers
19.30
Sztárvendég: St. Martin
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Jótékonysági játékgyûjtés
(idõpont változás!)
Használt, jó állapotú játékokat gyûjtünk, hogy azok a gyermekek
is örülhessenek karácsony napján, akik nehéz körülmények között
élnek. Kérjük mindazokat, akik segíteni tudnak, 2009. december
18-ig a Nagykanizsa Kossuth tér 6. szám alá, az Angel Szépségszalonba (Tel.: 06-30-217-3922.) adják le adományaikat, melyeket
december 20-án (vasárnap) 10 órakor Nagykanizsán az Erzsébet
téren osztunk ki.
Támogatók: Marton Istvánné, Menyhárt Erika, Kanizsa TV,
Kanizsa Rádió, Szuperinfó, Kanizsa Hetilap.
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Névjegy:
Megalakulás éve: 1983.;
jelenlegi formáció: 2004.
Tagok:
Bali Miklós (gitár, ének, szöveg), Bróz István (dob), Kováts
Tamás (basszusgitár), Szántó
László (billentyû), Vadász László
(gitár).
Lemezek: egy demo a régiekkel, készül az új.
Mûfaj: rock, blues, funky,
raggae, country.

Újra szól a blues...
Mottó:
„…ez van kérem, önök kérték,
de közben hová tûnt az érték,
ahol munkából nem lehet megélni,
ott mi lesz majd a mérték?”
Számtalan tagcserén ment keresztül az OldMix Kartell zenekar
az elmúlt évek során, ám a zene
szeretete töretlen maradt mindvégig. Mi sem bizonyítja mindezt
jobban, mint az, amit lapunknak
találkozásunkkor elmeséltek. Nem
kell ördöngös dologra gondolni,
Kodály hazájában mi sem természetesebb, mint hogy az élõ, minõségi zenében rejlõ szépséget megmutassák a fiataloknak, s az idõsebbeknek egyaránt.
Kováts Tamás egészen pontosan úgy fogalmazott, szeretnék eljuttatni az élõzene varázsát a közönséghez, megismertetni és
megszerettetni a zenei kultúrát az
igényes muzsikára vágyókkal.

Ehhez fel kell térképezni Kanizsát, s megtalálni a közös célt a
koncertekhez megfelelõ helyek
tulajdonosaival. Bali Miklós hozzátette, a folytonosság nagy szerepet játszik. Többször láthattuk,
hogy érdekes, nívós kezdeményezések elindultak, majd valamilyen
oknál fogva megszûntek létezni.
A programok fennmaradásához
közösen kell tenni mind a zenekarnak, mind a vendéglátóhelyek
tulajdonosainak és természetesen
a közönségnek is.
Megalakulása óta a zenekar –
elõször még OldMix néven – élõzenét játszik, saját és más dalait egyaránt, kezdetben csupán instrumentális zene tartozott a repertoárjukba
(Shadows), majd énekes is csatlakozott a csapathoz. Játszottak és
játszanak klasszikus rockot, bluest,
funkyt és reagge-t, újabban country
feldolgozásokat is. Úgy vélik, az
nem lenne jó megoldás, ha csak egy

JÖVÕRE VELÜNK UGYANITT
UGYANITT,, UGYANENNYIÉRT!
UGYANENNYIÉRT!
Ha 2010-re idén rendeli meg valamely termékünket (elõleg befizetése
mellett) a 2009-es árakon készítjük el!
RÉSZLETFIZETÉS!

irányvonalat képviselnének, színes
kínálattal rendelkeznek, mindanynyiuk által szeretett és tisztelt zenészek és zenekarok szerzeményeit
adják elõ fellépéseiken. Deák
Billtõl Jimi Hendrixen át Bob Marley-ig, LGT, Doors, P.Mobil, Eric
Clapton – a teljesség igénye nélkül.
Ebbe természetesen mindenki beleviszi a saját stílusát, így volt ez a
kezdetektõl, s éppen ezért a tagcserék sem válhattak a zenekar hátrányára. Sok ma is ismert, más zenekarokban is játszó zenész volt jeles
tagja az OldMixnek, késõbb az
OldMix Kartellnek, köztük a kiváló
gitáros, Trojkó Róbert, aki 2007
májusában, 43 évesen hunyt el.
Mint minden zenekarnak, így az
OldMix Kartell számára is fontos,
hogy saját szerzeményekkel is elõrukkoljanak közönségük elõtt. Hamarosan elkészül a demo albumuk, reményeik szerint még ebben az évben meg
fog jelenni, s ezt tovább lehet majd késõbb bõvíteni egész albummá.

Több kanizsai zenekar is bemutatkozott már a Kanizsa Rádió Jamboree Light címû mûsorában zenéjükkel, valamint egy
kötetlen beszélgetéssel. Ez vár
az OldMix Kartellre is, a dátum
még egyeztetés alatt van a Rádióval.
Akik ismerik és szeretik az
OldMix Kartell zenéjét, legközelebb a Múzeum Pinceklubban hallgathatják meg a fiúkat december
5-én, szombaton.
További információkat és képeket, videót találnak az oldmixzenekar.uw.hu weboldalon.
Steyer Edina
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Kutyák, macskák,
iratok,
rendszámtáblák
és egy babakocsi.
Novemberben
eddig ezeket
juttattuk vissza
gazdáiknak az
Önök segítségével!

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

Szereti a függetlenséget, a szabadságot
partner- és munkakapcsolatában egyaránt. A bolygóállások különösen érzékennyé teszik, hangulatát egy kevésnyi
jó esemény azért feldobja.

IV.20.–V.20. Bika
Mostanában úgy érzi, nem tud együtt élni a párjával, de szerencsére önmagának
bevallja, hogy nélküle sem. Ezért célszerû, ha kompromisszumra hajlik, így minden visszatérhet a régi kerékvágásba.

V.21.–VI.21. Ikrek
Közelednek az ünnepek. A várakozás jó
hatással lesz napjaira. Szerencsére még az
sem bosszantja fel, ha a családjában mindenki mást akar, és csak nagy nehézségek
árán tudnak egy véleményre jutni.

VI.22.–VII.22. Rák
Az ünnepek közeledtével mértékletességre
intik a csillagok. Ha igazi partnerre akar találni, és hosszú távon meg is szeretné õt tartani
magának, akkor legyen figyelmesebb. Nem
kell mindig azt tenni, amit ön szeretne.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Bizonyára az ünnepi készülõdésnek köszönhetõ, hogy csak a pénz jár a gondolataiban.
Hallgassa meg a családtagjai tanácsát, és vegye figyelembe véleményüket a döntései során. Egészsége érdekében mozogjon többet.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Koncentráljon továbbra is szorgalmasan a
feladataira. Ne törõdjön azokkal, akik
megjegyzik, hogy ön állandóan dolgozik.
Ha így megy tovább, év végére megvalósíthatja a terveit, és nyugodtan ünnepelhet.

IX.23.–X.22. Mérleg
Acsaládja tisztában van vele, hogy nehezen lehet megfelelni az ön elvárásainak. Szemlélje
optimistábban az elkövetkezõ napokat, és párkapcsolatára is szenteljen több idõt. Még ünnepek elõtt hagyjon fel egy idõre a hobbijával.

X.23.–XI.22. Skorpió
Sok jó ötlet forog a fejében, de nem tudja eldönteni, melyiket valósítsa meg. A Vénusz bolygó
hatására szerencsés napokra számíthat a szerelemben. A bolygó egyben arra is inti, hogy érzelmeit ne keverje össze anyagi elõnyökkel.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Anyagi sikerekre számíthat. Örvendezés
közben azonban ne feledkezzen meg róla, hogy sikereihez más is hozzájárult, s
ezért köszönettel tartozik. A bolygók jókedvet ígérnek az ünnepekre.

XII.22.–I.20. Bak
Csalódottnak, bizonytalannak érezheti magát
az ünnepek elõtt. Szerencsére, az anyagiakon
kívül nem lesz más oka a szomorkodásra. A
bolygóállásoknak köszönhetõen egy váratlan jó hír azonban kárpótolja mindenért.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ügyesen meg tud felelni a családja elvárásainak, ezért elégedett lehet önmagával. Bár a sok
munka kissé fásulttá tette az utóbbi idõben, ezen
könnyedén segíthet akár egy jó fürdõzéssel. Az
ajándékozásról még idõben gondoskodjon.

II.20.–III.20. Halak

A megfejtéseket személyesen szerkesztõségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldõk között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben címû verseskötetét sorsoljuk ki.

Az elkövetkezõ napokban mértékletességre
intik a csillagok úgy az étkezésben, mint a költekezésben. Tisztában van vele, hogy jobb
adni, mint kapni, titokban azonban ön is
ajándékra vágyik. Kívánsága teljesülni fog.
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INGATLAN

Városközpontban három szobás, 76 m2-es, egyedi fûtéses, 4.
emeleti lakás eladó. Érd.: 30/4114010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, padlás, kert) eladó.
(7096K)
Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas telek eladó! Érd.: 30/2273294 (7108K)
Deák téri patinás épület I. emeleti galériás stúdiólakása – akár irodai hasznosítással – eladó vagy kiadó. Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294
Nk-án a belvárosban téglaépületben 74 m2-es, három szobás,
egyedi fûtéses lakás + 18 m2-es raktárhelyiség + kamra helyiség eladó.
Érd.: 20/9349-110 (7129K)
Nk-án a Dózsa György 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofûtéses, 79 m2es, három szobás lakás eladó. Irányár: 11,8 millió Ft. Érd.: 30/396-1910
(7130K)
Városkapu krt.-on egyedi szabályozós, központi fûtéses, 2.

2009. december 3.

emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes felújítandó lakás eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: 20/541-0542
(7131K)

BÉRLET
Vendéglátásra alkalmas (de
más célra is használható), kb.
100 négyzetméteres (két terem,
raktár, közlekedõ, személyzetiés nyilvános helyiségek) üzlet teljes felszereléssel kiadó. Érd.:
30/227-3294 (7116K)
Garázs kiadó a Muskátli utcai garázssoron a Mindenki Sportpályájánál. Érd.: 18 óra után a 93/321-734,
30/374-8903 számokon lehet.
(7148K)

VEGYES
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint 50 mázsa kiváló minõségû
étkezési alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó 85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932534.
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/5553014 (6430K)
Toshiba 72 cm képátlójú színes,
txt-es, sztereo TV 22.000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/931-1283

Fujitsu Siemens Amilo típusú
laptop újszerû állapotban, jogtiszta Windows Vista Homa Basic
szoftverrel 110.000 Ft-ért eladó.
17” WXGA kijelzõ, Intel
CeleronM 1,86 GHz processzor,
120 GB winchester, 1 GB RAM,
wifi, WLAN, DVD író dual layer,
csatlakozók. Érd.: 30/9932-534
(7145K)
170 literes prés úszerû állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072
(7149K)
Fenyõfa eladó karácsonyfának
Letenyén (normand, ezüst, luc).
Érd.: 30/374-6481 (7146K)
Eladó 90x160-as fa, bukó-nyíló
ablak hõszigetelt üveggel, újszerû
állapotban. Tel.: 30/226-7812
(7147K)

"TÛVARÁZS-VARÁZSTÛ" - Mihály
Edith x-szemes mesekép kiállítása
a színházi elõcsarnokban
UTAZÁS - JOSEF HASENÖHRL
festõmûvész kiállítása
"KARÁCSONYVÁRÓ" - kézmûves
kiállítás a Szociális Foglalkoztató
dolgozóinak munkáiból
December 5. 17 óra
Sánci Mûvelõdési Ház
"NAGYSZAKÁLLÚ TÉLAPÓ JÓ GYEREK BARÁTJA."
Mikulás est - meglepetés mûsor varázslattal, ajándékkal. A belépés díjtalan.
December 5. 16 és 19 óra
"MIKULÁS TV" - A Nagykanizsai
Ifjúsági Fúvószenekar mûsora
Belépõdíj: a 16 órás elõadásra 1000 Ft, a
19 órás elõadásra 1500 Ft
Jegyek vásárolhatók: elõvételben a zeneiskolában és az elõadás elõtt a helyszínen

Multifokális lencse AKCIÓ -30%

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ!

Az akció december 31-ig érvényes!

December 7-9. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet
December 7. 14 óra Mókus bérlet
December 8. 10 óra Mazsola bérlet 14
óra Hápi bérlet
December 9. 10 óra Vackor bérlet 14
óra Tapsi bérlet
PIROSKA ÉS A FARKAS - táncmese
A VSG-Danszgrupp (Budapest) elõadása
Belépõdíj: 500 Ft

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ.) Teljes
testre, 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a 30/481-2323
telefonszámon lehet (6273K)
TV szerviz a Kórház u. 3-ból
Ady u. 11. szám alá költözött. Nyitva: 9-15 óráig. Távirányítók 1990tõl kaphatók. Tel.: 30/597-1530.
(7138K)
“Egy termék, amelyrõl eddig csak
álmodozhattak a nõk.” Világújdonság. Érd.: 20/9591-157 (7142K)
December 7. 14 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS
Elõadó: dr. Kovács Henrietta neurológus
Szervezõ: a Szívbetegekért Egyesület
A belépés díjtalan

December 2. 17 óra
MEDINA KINCSEI
gyöngyékszerek kiállítása
December 5. 19 óra
ROCK KLUB
Közremûködik: Ouch és a Beer Lack
Belépõdíj: 500 Ft

"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet

KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
KANIZSAI GRAFIKÁK - kiállítás Bene
János alkotásaiból

December 3. 10 óra
Gyermekszínház sorozat
TÉLAPÓNK KRAMPUSZA - Gáspár
Enikõ színmûvésznõ elõadása
Belépõdíj: 600 Ft
December 4. 18 óra
"AZ EGÉSZSÉG KÖRE" elõadássorozat
Onhausz Péter egészségügyi elõadása

Családi hétvége
December 12-13-án Családi Hétvége címmel egy szombat reggeltõl vasárnap
késõ estig tartó rendezvénysorozatot kínál a város két intézménye, a Kanizsai
Kulturális Központ és a Halis István Városi Könyvtár. A HSMK, a Medgyaszay
Ház, a kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház és természetesen a könyvtár épülete ad helyet a család minden tagját invitáló eseményeknek, melyben többek között vetélkedõk, gyerekszínház, játszóházak, mézvásár, szépségszalon, aprók tánca, egészségügyi elõadások, ingyenes vérnyomás és vércukor mérés, kistérségi mûvészeti fesztivál,
koncertek. Mindenhol érdekes programokkal találkozhat a látogató. A rendezvény
csúcspontja a vasárnap esti Csík zenekari koncert lesz a HSMK-ban Kiss Tibivel, valamint az azt követõ táncház. Aszervezõk szándéka, hogy együtt töltse el a hétvégét a család legfiatalabb és legidõsebb tagja, megtalálva magának a számára vonzó elfoglaltságot. A programok jelentõs százaléka napi 100 Ft-os jeggyel (karszalaggal) látogatható,
a belépõjegyes koncertekre számtalan kedvezmény igénybe vehetõ.
A részletes program megtekinthetõ a www.kanizsaikultura.hu és a
www.kanizsujsag.hu weboldalon. Kérdéseikre szívesen válaszolunk a 311-468as telefonon, vagy személyesen az intézményekben.
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Megintcsak egymásnak feszülnek

Kanizsa KK DKG East
Alapítási éve: 1995
Színe: kék-fehér-piros
Elnök: Horváth Balázs.
Edzõ: Kovács Nándor
NB I B-s tagsága: 1998-tól
Elmúlt idénybeli helyezése: 4.
Vasárnap 17 órától hamisítatlan
kosárlabda csemegére látogathatnak ki a Cserháti-csarnokba a szurkolók, hiszen az NB I B Nyugati
csoportjának listavezetõje, a Kanizsa KK DKG East együttese a szin-

tén nyolc gyõzelemmel száz százalékos, harmadik helyezett Veszprémi Egyetem SC gárdáját látja vendégül. A két csapat közelmúltbeli
találkozói mindig nagy csatát hoztak, s ebbõl kiindulva ez bizonyára
ezúttal sem lesz másként – még ha
csupán egyelõre az alapszakaszban

Veszprémi Egyetem Sport Club
Alapítási éve: 1950/1952. Színe: kék-fehér
Ügyvezetõ: Bácskai Sándor. Edzõ: Molnár István
NB I B-s tagsága: 1994-tõl
Elmúlt idénybeli helyezése: 3.
járnak is a küzdelmek. A mérkõzés
pikantériája lehet, hogy a veszprémieknél pályára léphet a Kanizsa
KK ellen az a Szabó Balázs is, aki

Igazi rangadó volt
HEAT Group-Kanizsa VSE (3.)
– Neptun VSC (1.) 7-9 (1-2, 1-3,
2-1, 3-3). OB I B Fehér csoport
férfi vízilabda-mérkõzés, 10. forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Tibai, Horváth M. Kanizsa:
Kiss Cs. – Virt, Bedõ, Karácsony
T., Dene (1), Fábry (1), Kéri (1).
Csere: Gulyás (3), Wiesner Zs.,

évekig a dél-zalaiak erõssége volt,
februárban azonban kenyértörésre
került sor a játékos és a klub között.
A legutóbbi szezonban mérkõzéseik a kanizsaiak szemszögébõl:
103-105 (itthon), 80-77 (idegenben),
a harmadik helyért 86-86 (itthon) és
102-111 hosszabbítás után (idegen-

Korbuly, Ujházi (1), Szabó G. Játékos-edzõ: Szabó Gábor.
Sajnos, az a mérkõzés kimenetelébõl kiderült, hogy az elmúlt heti
verekedése után eltiltott Markó Tamás hiányát erõsen megérezte a
kanizsai legénység. Mindenesetre
a forduló elõtt a tabellát vezetõ és
második együttes összecsapásából

ben). Nem kérdés, hogy ezúttal is
nagy csata zajlik majd a pályán.
Polgár László
igazi rangadó kerekedett, s talán a
délutáni kezdés miatt a nézõszám
is jóval „konszolidáltabbnak”,
helyesebben többnek hatott…
A kanizsaiak a találkozó során
egyszer vezettek, ez konkrétan 10-nál volt… Azt követõen a Neptun VSC volt pontosabb a játékban, s biztosan nyerték a fontos
mérkõzést.
P.L.

Ez történt (december 3-9
9.)…
… 20 esztendeje: a labdarúgó
megyei elsõ osztályban a
Kiskanizsai MSK a negyedik, a
H. Thury SE a nyolcadik helyen
telelhetett az õszi szezon után. A
Simon László edzette MÁV NTE
(Hartai 20 pont) a férfi kosárlabda
NB II-ben 94-91-re gyõzte le a
Gyõri KTMF gárdáját. Az NB IIes férfi asztalitenisz megyei rangadóján Z. Spartacus – N. Tungsram SE 10:6. A sakk OB II-ben
Zala Volán – N. Tungsram SE 6:7,
Kassai partija függõben maradt.
Jugoszláviában nemzetközi labdarúgó teremtornát nyert a Kónya
Antal vezette Tip-Top együttese.
A nõi kosárlabda NB I B-ben
MÁV NTE (Szabó 16 pont) – Diósgyõri VTK 65-56.
… 15 esztendeje: a férfi kézilabda NB I-ben már a kezdés elõtt
egy órával megtelt csarnokban N.
Tungsram SE (Kuzmicsov 9 gól) –
Fotex VSE 25-25, de két perccel a
vége elõtt még kétgólos kanizsai
elõny volt. A jelenleg a nõi csa-

patnál edzõ Zsigmond György a
veszprémiek oldalán 3 találatig
jutott. A Magyar Kupa nyolcaddöntõjében Tungsram – Elektromos 24-24 és 21-37. A nõi kosárlabda NB I B-ben MÁV NTE Kanizsa Sör – Pécsi PTSE 76-59. A
XXXIV. Zalai Olajos Kupa teke
versenyen a nõk csapatversenyében harmadik lett a Kanizsa Sörgyár. A férfiaknál a Kanizsa Sör
nyert, egyéniben pedig Zömbik
Sándor (426 fa) zárt elsõként. Az
NB I-es futball csapatok teremtornájának nyitányán Soproni LC –
Nagykanizsa (g.: Vidóczi, Hegedûs, Farkas J., Kiss I.) 8-4, ZTE –
Nagykanizsa (Vidóczi, Iványi) 4-2
és Parmalat FC – Nagykanizsa
(Vidóczi 2, Kercsmár, Kajdy) 5-4.
… 10 esztendeje: a férfi kosárlabda Magyar Kupában a legjobb
16 közé jutásért Kanizsa KK
DKG East (Gáll Tamás 13/3) –
Klima-Vill Kaposvár 68-97. A
labdarúgó PNB elmaradt mérkõzésének pótlása nem hozott sze-

rencsét, hiszen Olajbányász FC –
Szeged LC 1-2. Az aktuális fordulóban pedig 3000 nézõ elõtt Olajbányász FC (15.) – Vasas Danubius Hotel (3.) szintén 1-2, a hazaiak gólját Kerekes Zsombor szerezte. A harkányi XXIII. Tenkes
Kupa sakk versenyen Flumbort
András 6,5 ponttal lett holtversenyben második. A II. Mikulás
Kupa judo-versenyen összesítésben a MÁV NTE végzett az élen
58 ponttal.
… 5 esztendeje: a nõi kosárlabda NB II-ben a Peugeot Kampf
NTE 1866 két mérkõzéssel zárta
éves meccssorozatát, Kovács Nándor játékosai elõbb a paksiakat
(70-52), majd a Komlói BSK-t
múlták felül (85-61), s az élrõl várták a folytatást. S még mindig kosárlabda, hiszen a Kanizsa DKK a
junior bajnokság kanizsai középdöntõjébõl az elsõ helyen jutott tovább (a Cegléd, OSC és Szolnok
hármasa elõtt az elõdöntõbe.
P.L.
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Asztalitenisz. Az férfi NB II-es
bajnokságban a Kanizsa Sörgyár
SE együttese nyerte a megyei rangadót a Hévíz ellen (11:7), Zborai
Gyula három gyõzelmet hozott,
majd a PEAC-cal szemben ugyanennyit nyert, de a pécsiek ellen a kanizsaiak alulmaradtak (7:11). Az
NB III-as férfi szekciónak ennél
gyengébben ment, hiszen a Sopron
(5:13), a SZESE Gyõr (6:12), valamint a Vonyarcvashegy (5:13) gárdájától is kikaptak. A nõi NB II-ben
viszont a Kanizsa Sörgyár SE II Bízó Máriával az élen a Tolna II-t verte idegenben 15:3-ra. A városi diákolimpia döntõjében fiú csapatban és
egyéniben is a Batthyány Gimnázium képviselõi, míg a leányoknál a
Bolyai Általános Iskola növendékei
szerezték meg az elsõ helyeket.
Lábtoll-labda. Az újszászi
felnõtt országos bajnokságról a
Zemplén Sportegyesület sportolói
három elsõséget hoztak. Nõi egyéniben Prukker Gozdán Ágota
nyert, nõi csapatban a Dominkó
Dóra – Prukker Gozdán Ágota –
Végh Dóra hármas végzett az
élen, míg férfi csapatban egy esztendeig az Arany Bálint – Hartai
Attila – Takács Endre triót illeti a
magyar bajnok titulus.
(Ultra)futás. Azok után, hogy a
Kanizsa Futóklub versenyzõje, Dr.
Lubics Szilvia is a hat célba érkezõ
hölgy között volt a Bécs-Budapest
szuper maratonin, az egyesület futói
szezonzárásként a VI. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton távjain
is rajthoz álltak. A férfi maratonin Török Krisztián tizenharmadik lett, Farkas József, a Nagykanizsai TE 1866
labdarúgója pedig feleségével párban
elõször teljesített félmaratoni távot
idejük 1:58 óra volt. Rajtuk kívül jól
szerepeltek a Kanizsai Sziporkák és a
Kanizsai Villámok egysége is.
Úszás. A háromszáz úszót felvonultató
szombathelyi
VII.
Claudius Kupán a Délzalai Vízmû
SE színeiben Metzger Dániel szerzett korcsoportjában elsõ helyet 100
m gyorson. Molnár Flóra Móron
halmozta az érmeket, hiszen 100 és
200 m mellen második, míg 100 m
pillangón és 200 m vegyesen harmadik lett. A lenti VII. Kerka Kupán
szintén Molnár Flóra volt elemében
(100 m gyors, 100 m mell – elsõ
hely; 100 m hát, 100 m pillangó –
második hely), Tóth Benett 66 m
gyorson és mellen lett elsõ, 66 m háton pedig második, mellettük pedig
már a legfiatalabbak is bontogatják
szárnyaikat, hiszen a 2002-es születésû Szirtes Botond 66 m gyorson
szerzett bronzérmet.
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Keresse a

feliratot!

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - péntek: 7.00 - 17.00, szombat: 8.00 - 12.00,
vasárnap: 8-12.00
Telefon: 30/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Szerda, csütörtök, péntek: 9.00 - 17.00, szombat: 9.00 - 12.00

Decemberi ajánlatunk
Szaloncukor az alábbi ízekben kapható:
kókuszos
gesztenyés
marcipán ízû
zselés
almás-fahéjas
rumos dió
cherry-meggy
rum-puncs
túró ízû
tejkaramell
vajkaramell

tiramisu ízû
irish krém ízû
trüffel krém ízû
konyakos
banán
gumicukros
mogyorókrémes
konyakmeggyes
kókusz likõr
meggy likõr
capuccino likõr

tojáslikõr
vadász ét
vadász tej feketeerdõ
vadász-tejkrémes
banánkrémes
gesztenyekrémes
marcipánkrém
kávékrém
erdei gyümölcs krém
diabetikus

Mikuláscsomagok kaphatók!

