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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXI. évfolyam 43. szám
2009. december 17.

Babits Mihály:

Karácsonyi ének

Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád
melléért nyult…

ÜNNEPI MEGJELENÉS
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy ez évi utolsó lapszámunk december 17-én, majd azt követõen
az elsõ, január 7-én jelenik meg.

Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kirõl zengjük, hogy megszületett!
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

E szavakkal
kívánunk Önöknek
békés, meghitt
Karácsonyt,
és szerencsés
Újévet!
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Kanizsa – Oktatás

2009. december 17.

Két oktatási-nevelési intézményt érint az a projekt, melylyel az IMRO-DDKK Nonprofit
Kft. négy millió forint támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program pályázatán: a Zrínyi Miklós Általános
Iskolát és a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda Attila Óvodát – tájékoztatták a sajtó képviselõit az érintettek az elmúlt
héten.
A „Hulladékvadász” nevû projektben a Kft.-nek a Kaán Károly
Környezetvédelmi
Egyesület
nyújt szakmai segítséget, közös
céljuk a környezetvédelem tudatossá tétele a 400 diák és a 110
ovis, valamint rajtuk keresztül a
szülõk és a pedagógusok számára is. A novemberben kezdõdött
munkaprogram egészen 2010
májusáig tart, melyben a szakmai ismereteket az életkor figyelembe vételével adják át a gyerekeknek. A hulladékudvarok megismerésétõl, a gyakorlati és elméleti képzéseken keresztül a
tájbejárásokon át mindenféle színes és a tudatos fejlõdést elõsegítõ foglalkozásra sor kerül
majd, késõbb tájékoztató füzetek
is készülnek.
Több egybehangzó vélemény
szerint, melyek a sajtótájékoztatón
elhangzottak, az eredmény nem
csak a program alatt jelentkezik
majd, hanem 15-20 év múlva is,
amikor ezek a gyerekek már felnõttek lesznek, s a saját gyerekeiket fogják a tudatos környezetvédelemre nevelni.
S.E.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Hulladékvadászattal
a jövõért

szám alatti épület utcai és udvari
homlokzati és lábazati vakolatának felújítása, az omlásveszély elhárítása (szigetelés, vakolás, festés). Ez a pénz, ha meglenne, csak
a „tûzoltásra” lenne elég, de legalább elindulna a folyamat, amelyen feltétlenül javítanunk kell, és
nem csak esztétikai szempontból…
Felhívom a figyelmet arra, hogy
2007-ben még „csak” 760 millió
forintos volt az intézményfelújítási valós igény állapotfelmérés alapján. S hiába költöttünk
100-100 millió forintokat intéz-

A Batthyány Gimnázium segélykiáltása
Van egy iskola Nagykanizsa
közepén, amelyet ma Batthyány
Lajos Gimnáziumnak hívunk,
amely ezernyi szállal kötõdik ehhez a városhoz. Tudva, hogy a város is jó gazdája kíván lenni gimnáziumának: a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola most segítséget
kér egyik leromlott épülete rendbetételéhez.
Iskolám Sugár utca 9. szám
alatti régi épülete helytörténeti
szempontból is különleges értéket
képvisel. Az 1886-ban átadott
épület eredetileg honvédlaktanyának készült; a város háziezredének, az akkor alapított 20. honvéd gyalogezrednek épült. Az
1765-ben alapított régiós szellemi
központ, a Batthyány Lajos által
alapított piarista gimnázium
1904-tõl 1922-ig létezett itt.
1923-tól fémipari szakiskola került ide. 1933-tól a Notre Dame
Leánylíceum mûködött itt 1948ig. Az államosítással 1948-ban
Általános Gimnázium, 1949-tõl
Irányi Dániel Általános Gimnázium, majd 1957-tõl Landler Jenõ
Gimnázium, 1969-tõl Landler Jenõ Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolaként mûködött az
intézmény. 1990-tõl az iskolát az
egykori iskolaalapító nádorról (õ
volt az ország utolsó választott
nemzeti nádora!), Batthyány Lajosról nevezték el. (Megjegyzem:
Batthyány Lajos rendezte Mária
Terézia számára a „Vitam et San-

guinem!”–jelenetet - azaz „Életünket és vérünket!”…) Jelenleg a
Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskolának ad otthont az épület.
Tehát a Sugár utca 9. számú
épület megkopott falaival túlélte a
történelem viharait. Immár 1886tól iskolaépületként mûködik, és
tanítja az egyetemes állandó emberi értékekre városunk fiataljait.
Így igazán méltó lenne arra, hogy
lerobbant, málló falú állapotából
megújuljon. Iskolafelújítási országos program jelenleg nem áll rendelkezésre, az épület mûemléki
védettsége is bonyolítja a hozzányúlást. Ráadásul Nagykanizsán
kb. 1,8 milliárd forintos a valós
intézményfelújítási igény, amely
100 millió forintos visszajelzését
a közgyûlés múltkor visszautasította. Ebben 7,5 millió forinttal
benne lenne ezen Sugár utca 9.

ményfelújításra az elmúlt években, mára az intézményfelújítási,
szakemberek által is felmért igény
1.811.500 ezer forint lett! Szóval a
helyzet fokozatosan romlik, még
ha 100 millió forinttal nyugtatjuk
is a város lelkiismeretét.
Tehát egy konkrét példán keresztül, a Sugár utca 9. számú
batthyánys régi iskolaépület leromlott állapotával hívom fel a figyelmet az intézményeink felújításra szoruló állapotára – elfogult
módon, de a közösségi és az
összcél érdekében.
Tisztelt Közgyûlés! Mentsétek
meg értékes épületeinket, mert a
védõk ereje bizony a várfalakban
is vagyon…!
Tisztelettel kéri a segítséget az
állapotot fotóval is illusztrálva:
Balogh László
önkormányzati
képvsielõ

Multifokális lencse AKCIÓ -30% - Az akció december 31-ig érvényes!
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Kanizsa – Ünnep

Kanizsai

Karácsonyváró
Erzsébet tér

Program
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

2009.
december
19-23.

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.
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Kanizsa – „ÁSZ”-o
ok vagyunk

2009. december 17.

Városunk gazdálkodási rendszerének ellenõrzésérõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének, az Állami
Számvevõszék (ÁSZ) általi
2009. évi átfogó ellenõrzésének
eredményeirõl számolt be sajtótájékoztató keretein belül dr. Lóránt Zoltán, az ÁSZ elnöke és
Marton István polgármester. A
tájékoztatón jelen volt dr. Tuboly
Marianna jegyzõnõ is.
Dr. Lóránt Zoltán elmondta, mi
alapján vizsgálódtak: milyen módon biztosította az Önkormányzat
a költségvetési és pénzügyi
egyensúlyt a költségvetésében és
annak teljesítése során, változotte a finanszírozási célú pénzügyi
mûveletek jelentõsége a hiányzó
bevételi források pótlásában,
eredményesen készült-e fel a szabályozottság és szervezettség terén az európai uniós források
igénylésére és felhasználására, továbbá biztosította-e az elektronikus közszolgáltatás feltételeit, a
gazdálkodási adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát
és a 2009. évben kialakította-e és
megbízhatóan mûködtette-e a
gazdálkodás belsõ kontrolljait, a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba
épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján
értékelték, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések
megállapításait, szabályszerûségi
és célszerûségi javaslatait.
Az Önkormányzat 2006-2009.
évi költségvetési rendeleteiben a
költségvetési bevételek és kiadások nem voltak egyensúlyban, a
tervezett költségvetési bevételek
nem nyújtottak fedezetet a költségvetési kiadásokra. A 2006-2007.
évi költségvetések teljesítése során
a pénzügyi egyensúly nem volt
biztosított, míg a 2008. évben a
teljesített költségvetési bevételek
fedezetet biztosítottak a költségvetési kiadásokra. A 2006-2008.
években a költségvetés végrehajtása során a likviditás biztosításához
folyószámlahitelt vettek igénybe,
ezen túl 2862 millió forint hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitelt vettek fel. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete összességében nem
változott, fizetõképességének ked-

vezõ változása mellett az eladósodása kis mértékben növekedett.
Az Önkormányzat az európai
uniós források igénybevételére
2006-2009 között a szabályozottság és a szervezettség tekintetében
eredményesen készült fel, szabályozták és kialakították a pályázatfigyelés és a fejlesztési feladat lebonyolításának szervezeti, személyi feltételeit, az információk áramlásának rendjét, valamint a támogatott fejlesztések lebonyolításának ellenõrzési kötelezettségét, feladatait és felelõseit. A Közgyûlés a
2006-2009. I. negyedévben 45 – az
Önkormányzati fejlesztési célkitûzéseihez kapcsolódó – európai uniós forrásokkal összefüggõ fejlesztési feladatot megvalósító pályázatról döntött. Az európai uniós támogatásban részesült 26 pályázatból
15 megvalósult, 11 projekt megvalósítása folyamatban volt, a benyújtott pályázatok közül tizet elutasítottak, kilenc elbírálása 2009.
június végéig nem történt meg. A
Polgármesteri Hivatalban az e-közigazgatás keretében az 1. elektronikus szolgáltatási szint követelményeinek megfelelõ elektronikus tájékoztató rendszert mûködtettek. A
közérdekû adatokkal kapcsolatos
közzétételi kötelezettségüknek eleget tettek, az Önkormányzat honlapján hozzáférhetõek az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegû mûködési és felhalmozási támogatások és a vagyonnal történõ gazdálkodással össze-

függõ szerzõdések adatai.
A költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatok
szabályozásának hiányosságai magas kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerû végrehajtásában,
mivel nem szabályozták a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési
intézmények költségvetés tervezésével és a zárszámadás készítésével kapcsolatos ellenõrzési feladatokat. A költségvetés tervezési és
zárszámadás készítési folyamatban a belsõ kontrollok mûködésének megbízhatósága gyenge volt,
mert – az ellenõrzési feladat elõírásának hiánya miatt – nem ellenõrizték a meghatározott követelmények teljesítését. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok szabályszerû végrehajtásában, a pénzügyi gazdálkodás folyamatában, a belsõ kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében gyenge volt,
mert az államháztartáson kívülre
teljesített pénzeszköz átadásoknál
nem a jegyzõ által kijelölt személy
igazolta a kiadások jogosultságának, összegszerûségének ellenõrzését, és ezt a hiányosságot az
utalványok ellenjegyzõje sem kifogásolta. A belsõ ellenõrzés szervezeti keretei kialakításának és
szabályozásának hiányosságai a
belsõ ellenõrzési feladatok végrehajtásában közepes kockázatot je-

ÁSZ jelentésrõl röviden
„Az Állami Számvevõszék
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
költségvetési-gazdálkodási rendszerének ellenõrzését teljesítmény-ellenõrzési elemekkel kiegészített ellenõrzési program
alapján folytatta le az elmúlt három év vonatkozásában.
Az elkészült jelentés összességében csupán két hiányosságot
állapított meg, egyrészrõl a pártok helyiségbérletének nem piaci viszonyokhoz igazodó vonatkozásában, másrészt a likviditási terv rendeletmódosításokkal
egyidejûleg történõ aktualizálását.
Mindezek mellett az ÁSZ vizsgálat jelentõsége abban áll,

hogy az önkormányzat gazdasági helyzete vonatkozásában leszögezi, hogy az eladósodás növekedett. Itt szükséges megjegyezni, hogy a 2009. decemberi
adatok szerint az önkormányzat
döntései alapján elhatározott
hitelfelvétel alapján az adósság
szolgálat, azaz a hitel és a fizetendõ kamat együtt 9,732 milliárd forint. Lesz olyan év, amikor
a fizetendõ tõke és kamat együttes összege eléri a 700 millió forintot.
A 2006. évi Állami Számvevõszéki jelentéshez képest, amelyben 45 intézkedést kellett végrehajtani, és amelyek jelentõs
része 2008. évben került csak

lentettek, a belsõ ellenõrzés mûködésénél a kialakított kontrollok
megbízhatósága jó volt.
Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2006.
évben, a szakiskolai fejlesztési
programra fordított pénzeszközök
felhasználását a 2007. évben, a
közbeszerzési rendszer mûködését
a 2008. évben ellenõrizte. Az ellenõrzések során tett javaslatok
64%-a hasznosult. A javaslatok
végrehajtása eredményeként javult
a gazdálkodási és pénzügyi számviteli feladatok szabályozottsága, a
céljellegû támogatások elszámolásának, valamint az önkormányzat
gazdálkodásának szabályszerûsége.
A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka
színvonalának javítása érdekében
az ÁSZ munkatársai javaslatokat
fogalmaztak meg a polgármester
és a jegyzõ részére. A helyszíni
vizsgálat ideje alatt tett intézkedésekkel a javaslatok egy részét
megvalósították. Javasolták, hogy
a polgármester tájékoztassa a Közgyûlést az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok
megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.
A jelentés teljes terjedelemben a
www.asz.hu weboldalon tekinthetõ meg.
S.E.
végrehajtásra, a jelenlegi jelentés a hivatalnak a gazdálkodás adminisztrációja területén
elért egyértelmû javulását tükrözi.
A jelentés felkészültnek ítéli a
várost az Európai Uniós források
eléréséhez szükséges pályázati tevékenység eredményességében, a
felhasználás törvényességében, a
belsõ kontrollok kiépítésében,
mely szintén a hivatal felkészültségét minõsíti.
A jelentés is rögzíti, hogy az
önkormányzat informatikai stratégiája 2010-re a 3. elektronikus
szint elérését jelölte meg célként,
ennek érdekében azonban még jelentõs fejlesztés vár az önkormányzatra.”
Dr. Tuboly Marianna
jegyzõ
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Kanizsa – Karácsonyi várakozás

Karácsonyra várva

"Mintha én is láttam volna
akkor télen, úszni feketében,
távoli õsök
betlehemi jászolt õrzõ fájdalmát…"
(Bakonyi Erzsébet)
Nemrégiben Bakonyi Erzsébet
volt a Kiskanizsai Polgári Olvasókör Könyvbarátok klubjának vendége. Azóta bizonyára egyre többen vették a kezükbe az „Angyal
mélyvörösben" címû kötetét. A téli
hidegben duruzsoló kályha melege
mellett ajándék egy-egy szép vers,
egy-egy szép gondolat. Mai, elégedetlenkedõ világunkban nem is
vesszük észre, hogy mennyi
mindennek örülhetünk. Elmegyünk a szép pillanatok mellett
anélkül, hogy értékelnénk azokat.
A mottóként idézett sorok is – karácsonyra várva – szép üzenetet hordoznak. Elõdeink a legnagyobb szegénység, szomorúság idején is szí-

vük melegét, lelkük szeretetét tudták
adni egymásnak, a betlehemi kisded
jászolánál. Szinte halljuk, ahogy a
szent Csendes Éj titokzatos csöndjében megszólalnak az angyalok: „A
fenyõfa csak állt … Angyaltváró ünneplõben. Az égi fényre várt … s
csillagokból szõtt glóriát lehelt rá az
ég." (Bakonyi Erzsébet)
A kötetet lapozva érezzük, hogy a
versek, elbeszélések szerzõje õrzi a
múltat, írja a jelent és vigyázza a jövõt. Tanít a hazaszeretetre, a szülõföld szeretetére. Írói üzenet és belsõ
parancs: õrizni kell a családi fészket,
továbbvinni, a szülõi ház hagyatékát, s azt átadni az utánunk jövõknek. De nemcsak a családi örökséget, hanem a bennünket körülvevõ
csodálatos természetet is, a virágokat, a fákat, s az éneklõ madarakat.
A „Csendes éj”-ben egy hang
szólít a ködbõl. Ez a hang mindenkihez szól. Ébreszti bennünk, az
olvasóban a szépet és a jót. Ha
nem figyelünk oda, az üzleti világ
reklámhadjárata elsekélyesíti érzéseinket. Tudnunk kell, hogy a legigazibb ajándékok pénzért nem vásárolhatók meg.
Adjunk egymásnak idõt, önmagunkat, adjuk az "egész évben karácsony" kezdetét! Akkor megérezhetjük, miért szépek a sorok, s
hogy mire tanítanak:
"A fenyõfa csak állt
…
Angyalt váró ünneplõben.
Az égi fényre várt…
s csillagokból szõtt glóriát
lehelt rá az ég."
Horváth Jánosné

Nyolcadik alkalommal rendezett Jótékonysági karácsonyi vásárt a
Rozgonyi Polgári Kör. A bevételbõl ajándékcsomagokat adtak át a
Honvéd Kaszinó Tükörtermében rendezett ünnepségen a többgyermekes, egyedül élõ, valamint a kis nyugdíjjal rendelkezõ embereknek.
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A karácsony
– a szeretet ünnepe?
Az elmúlt évtizedekben sokféleképpen ünnepeltük a karácsonyt. Az emberek évszázadokon keresztül Jézus születésére
emlékeztek ezen a napon. Akik
még tanultunk oroszt az iskolában, felidézhetjük, hogy a Szovjetunióban „fenyõfaünnepet” csináltak belõle Gyedmarózzal és
Sznyegurocskával. Az utóbbi évtizedekben viszont nemigen tudtunk megegyezni abban, hogy mi
a karácsony lényege, a legtöbben
talán a szeretet ünnepeként tekintenek rá.
Ez a hívõ keresztényeket többnyire idegesíti, de úgy gondolom,
hogy nem olyan nagy baj ilyenkor, ha a szeretetre figyelünk.
Egyrészt mert jól illik az ünnep
eredeti tartalmához – hiszen Jézus is szeretetbõl jött ebbe a világba –, másrészt mert manapság
a szeretet kifejezetten hiánycikknek számít, mondhatni kiveszõben van a társadalomból. Az embereket szeretni ugyanis nehéz.
Akikkel együtt élünk, azokat
azért nehéz szeretni, mert túl közel vannak. Minden apró hibájukat észrevesszük, és rosszul viseljük ezeket. Komoly házassági
kríziseket okoznak például olyan
ismert tények, mint hogy a férfiak a tubus végén, a nõk pedig a
közepén nyomják a fogkrémet…
Akikkel nem élünk együtt,
azokat azért nehéz elviselni, mert
nem ismerjük õket. Itt azokról az
embercsoportokról van szó, akikre dühösek vagyunk valamilyen
okból. Merthogy nem tudunk a
gondolataikról, nem éljük át az
érzéseiket, nem beszélgetünk velük a problémáikról, csak szórványos információk jutnak el róluk
hozzánk, és kénytelenek vagyunk ezek alapján véleményt alkotni róluk.
Ezek miatt aztán csak gyûlik
bennünk a sok romboló érzés, a
harag, a szomorúság, a bûntudat.
A megoldás persze az lenne, ha
volna bennünk annyi szeretet,
hogy minden sértés, probléma ellenére jóindulattal és kedvesen
forduljunk másokhoz, lehetõleg
mindenkihez. Így elõbb-utóbb a
többiek is jobban viselnék a nehézségeiket, a tõlünk kapott

energiát visszasugároznák nekünk, és ez megváltoztatná az
emberiséget, csak gyõzzük kivárni.
Ez azonban nem olyan könnyû
dolog. „Mosolyogj, és a világ
visszamosolyog rád” – jól hangzik, de mit tegyünk, ha éppen
nem tudunk mosolyogni? Ahogy
egy ismerõsöm fogalmazta: „Európa szeretetmegvonásban szenved”, és emiatt bennünk is kevés
az energia.
Ez az a pont, ahol Jézus és a
kereszténység sokat adott a világnak. Õ azt tanította, hogy akkor is
képesek vagyunk szeretni másokat, ha éppen nem érezzük magunkat „feltöltve”, vagyis úgy
érezzük, hogy nincs mit adnunk.
Jézus szerint ez akkor lesz lehetséges, ha Istenhez fordulunk, és
kérjük az õ erejét. Jézus meg tudta tenni ezt, amikor meghalt értünk. Ha igazán akarjuk ezt, és
sokszor kérjük Isten segítségét, õ
megadja nekünk a szeretet energiáját. Jézus számtalan követõje
képes volt arra, hogy így tegyen,
mutatva, hogy nem reménytelen
ez a vállalkozás, és nem csak az
Isten Fiának sikerülhet. Ilyen volt
például Kalkuttai Teréz anya, akirõl csak az utóbbi években derült
ki, hogy élete nagy részét óriási
lelki kínok között töltötte, de
ilyenkor is képes volt arra, hogy
mosolyogjon a betegekre.
Mi is elkezdhetjük ezt. Ha
megszületik bennünk a vágy,
hogy szeretetet adjunk másoknak, jó Istenhez fordulnunk,
hogy táplálja és valósítsa meg ezt
bennünk.
Egy teológus szerint Jézus,
amikor megszületett, vagyis Istenként emberré lett, „a tér és az
idõ koordináta-rendszerének keresztjére feszítette magát”. Lemondott a mindenhatóságról, és
lekorlátozta magát a mi véges földi létünkbe. Megmutatta végtelen
szeretetét. Ezt akarja nekünk is
átadni, hogy nõjön az öröm bennünk és a környezetünkben. Ha
kérjük ezt tõle, és türelemmel várakozunk, biztosan egyre nagyobb lesz bennünk a szeretet.
Böszörményi Géza
piarista
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Romániai
választásokról, az
SZDSZ új korszakáról
Két témáról, a romániai választásokról és az SZDSZ hétvégi küldöttgyûlésérõl tartott sajtótájékoztatót Kovács Kálmán
országgyûlési képviselõ, az
SZDSZ Zala megyei elnöke, a
külügyi és határon túl magyarok
bizottságának tagja.
Az országgyûlési képviselõ úgy
gondolja, hogy az erdélyi magyarság EU által támogatott autonómia
törekvése súlyos csorbát szenved,
ha Traian Baseschu régi-új román
államfõ nem fog változtatni a korábbi álláspontján. Továbbá sajnálatosnak tartják, hogy az erdélyi
magyarság belsõ ügyét Magyarországról megosztó jelleggel kommentálják politikai tényezõk.
Elmondta azt is, a hétfõi parlamenti ülésen megpróbál interpellálni az e-Magyarország pontok
ügyében. Nem hiszi, hogy a megszorításokat pont a legrászorultabbaknál kell alkalmazni, hiszen látjuk, milyen anyanyelvi gondokkal
küszködnek a határainkon túl.
A hét végén tartja küldöttgyûlését a Szabaddemokraták Szövetsége, amelyen egy új programot, új
korszakot szeretnének elindítani.
A küldöttgyûlés elsõ felszólalójaként egy zalait üdvözölhetnek. Dr.
Szigethy István: Vissza a gyökerekhez címû cikkét a küldöttgyûlésnek szánják, mely a XIX-XX.
század klasszikus magyar liberális
politikai irányvonalát, mint követendõ célt tûzi a következõ idõszak
SZDSZ-es politikája elé. A megyei
elnök bízik benne, hogy ismét zalai gondolatok jelennek meg az
egyetlen magyar liberális párt
programjában, amelyek a jövõben
újra eredményessé tehetik a pártot.

Jobbik:
Bemutatta
Zala megyei jelöltjeit
A jövõ tavaszra tervezett parlamenti választásokon megmérettetésre kiszemelt jelöltjeit
mutatta be a sajtó képviselõinek
a Jobbik Zala Megyei Szervezete
csütörtök délután, a párt helyi
irodájában.
Zakó László megyei elnök bevezetõjében elmondta, hogy a jelenlegi parlamenti pártok óriási ér-

deklõdést tanúsítanak a jobbik jelöltjei iránt, vélhetõen komoly tényezõnek tekintik a pártot.
– A jelenleg a megyében mûködõ
országgyûlési képviselõk munkája
nem lesz mérce – vélekedett a megyei elnök –, ugyanis nincs közöttünk egyetlen egy sem, aki munkájából valami maradandót képes lenne
felmutatni. Valamennyien saját
pártjuk gombnyomogató emberei.
A jelenlegi listán és egyéniként
bejutott képviselõk munkái „méltatása” után Zakó László bemutatta a
megye 5. választókörzetének jobbikos jelöltjeit: 1. választókerület,
Zalaegerszeg jelöltje Pete Róbert,
35 éves történész, vállalkozó,
Nagykanizsán, a 2. választókerületben Zakó László, 50 éves bányamérnök, mérnökközgazdász, munkavédelmi szakmérnök, mûszaki
igazgató, a 3. választókörzetben,
Keszthelyen vitéz Kolthay Péter 60
éves, nyugdíjas, volt szállodaigazgató indul. Lentiben a 4. választókerület jelöltje Völgyi Zoltán, 25
éves mezõgazdász szakoktató.
Zalaszentgróton az 5. választókerületbe Péntek László 40 éves, egészségügyi fõiskolát végzett kórházi
részlegvezetõ a jelölt. Mindegyikük
a saját választókörzetében lakik.
Minden bemutatott röviden beszélt tervezett programjáról. A megyei, illetve országos listaállítás
kapcsán Zakó László kifejtette:
„Aki listáról beszél, oszt, szoroz, az
pozícióban gondolkodik. Nekünk
feladataink vannak, azoknak kell
maradéktalanul eleget tennünk.”

Tisztelt
Szerkesztõség:
MSZMP+JOBBIK
két kattintás
Kedves Zakó úr, nagyon jó napot
szerzett levelével, többször hangosan felnevettem. Sértõ szándékú írásával magas labdákat adott. Ha tiszta a lelkiismerete, mitõl ideges? Két
hete a „Marton a Jobbikba tart?”-ot
kezdõ három mondatomat az Ön
egykori elnökének (nem Torgyánnak, az korábban volt), Csurkának
gondolatmenete követte. Érveivel
nem tudott vitázni, csak egerszegi
kollégáját ismételte. A Jobbik szocialista gyökereirõl van szó. Kell-e erre találóbb bizonyíték annál, hogy
nem tûri az ellenvéleményt? De cenzorként nem csak írásomat tiltaná
be, még annak a jelenlévõ jó hatvan
embernek is megszabná, mire szabad emlékeznie Szokolay Sándor
szavaiból. Gondolatrendõrségnek
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hívják ezt Orwell regényében, az
1984-ben. Marton Istvánt egyszerre
védi és hárítja. Pedig jó hírem van
polgármesterünk számára: attól,
hogy MSZMP-tag volt, még akár országgyûlési képviselõ-jelölt is lehet
belõle a Jobbiknál. Elég a címbeli
párost bepötyögni a keresõbe, a párt
honlapjáról megtudhatjuk: csak a
MSZMP vezetõket zárja ki a Jobbik
alapszabálya, a tagokat nem. Zakó
úr, az internet korában érdemes
gyurcsányi módszerrel próbálkozni?
Bár a hélium egy ideig magasan tartja a lufit, elõbb-utóbb mindnek az
lesz a sorsa, kipukkadva rongyai a
porban végzik. Ám nem az egyes
emberek múltja miatt vetül a megalapozott gyanú. Írjuk csak be a keresõbe azt is: “a Jobbik az MSZP
utolsó esélye” – Reichert János tavaszi írása jelenik meg a gondola.hu-n.
Persze nem Önnek ajánlom elolvasásra, hiszen nagyon is tisztában van
vele. Minap a Hevesi ABC elõtt egy
idõs radikális barátom vetette föl:
Lehet, hogy a Jobbikot is Gyurcsány
mozgatja? Valószínû, még egyik
cikket sem olvasta, józanul rájött
magától. Zakó úr, õt is betiltaná?
Hogy mégsem tudok felhõtlenül
derülni írása olvastán? Így, a reményteli 2010-es esztendõ küszöbén a B.U.É.K. címet adtam volna
jegyzetemnek. Látom, még egy
ideig együtt kell élnünk a hazugsággal. Még nem az Utolsó Éve
Következik a Bolsevikoknak.
Papp János

Mi, várakozók együtt hördültünk
fel, s adtunk hangot fölháborodásunknak. Tekintetünkkel vezérünket kerestük. Ám õ ekkorra a csoport mögött állt, onnan figyelte az
eseményeket. Hiába vártuk, hogy
csináljon már valamit! A pásztor
megbújt nyája mögött... Aztán – a
sráccal együtt – mégis utunkra engedtek bennünket.
Nem sokkal ezután a MIÉP kiesett a parlamentbõl. Intõ jel! Hiába
adtuk voksunkat elsõ körben rájuk.
A második fordulóban már késõn
szavaztunk át, láthattuk, mi történt.
Azóta is bánom, nagy árat fizettünk.
És ni csak, a tetszhalott hét év
múltán (újból és újból) életre kel,
kezdõdik a szalámizás. Ráadásul a
helyzet egyre fokozódik. Idén májusban már a kormányzó szocialistákról nyilatkozza: tõlük érkezik
feléjük a legkevesebb kritika. A
náluk radikálisabban gondolkodó
tömegekkel pedig nincsen dolga,
állítása szerint õ ebben nem (azaz:
sem!) illetékes (szuperhir.hu).
Csodálom, hogy ez a jámbor ember így kifordul magából. Talán
másképp gondolkodna, ha a lelkében is rendet rakna. Fõként így karácsony felé közeledve. S hogy
ilyentájt mégis tollat ragadtam, pont
az az oka: a hamisságot és a rosszindulatot… hát… nehezen viselem…
Szentgyörgyi Ildikó

Én sem kérdezek…

Tisztelt Zakó László! Köszönöm múlt heti levelét, és azt is,
hogy felhívta figyelmemet, nem
csak fõszerkesztõ, de a Kanizsa
Újság Kft. gazdálkodásáért is felelõs ügyvezetõ vagyok.
Tehát: Papp János munkajogilag
semmilyen formában nem kötõdik
lapunkhoz, így írásaiért nem részesül fizetségben. (Nem úgy, mint az
ön egykori párttársa, aki például a
Jobbik rendezvényeirõl honorárium ellenében tudósít.)
Tiszteletre méltó a város pénzéért való aggódása, bár nem tudom, hogyan tudja összeegyeztetni azzal, hogy az Ön elõzõ
pártja – melyben szintén magas
funkciót töltött be – 2002. tavasza óta, számtalan felszólítás ellenére sem érezte fontosnak,
hogy a „féltett” kasszába visszategye azt a 135 ezer Ft hirdetési
díjat, amelyet miépesként a
„Rendet az országban, rendet a
városban!” címmel az Ön kampányára költöttek.
Dóró János

Valójában nem értek hozzá,
mégis leírom. Mert évek óta motoszkál bennem egy régi történet.
És most kikívánkozik… A Jobbik
helyi arca akkortájt (nem sokkal
kisgazda ténykedése után) éppen a
MIÉP tótumfaktuma volt. A 2002es választások elõtt szimpatizáltam
Csurka elgondolásaival, eljártam a
MIÉP több rendezvényére. Tavaszszal a Hõsök terére indultunk a
buszpályaudvarról. Lelkes csapatunk a napi elemózsiával, zászlókkal, jókedvûen várt az indulásra.
Egy középiskolás fiú bakancsban,
nemzeti színû karszalaggal, fekete
dzsekiben (ahogy illik) – bizonyára
egy közeli ablakban – szemet szúrt
valakinek. Indulás elõtt nem sokkal
rendõrautó gördült mellénk. Kérdõn néztünk vezetõnkre, aki csendben hátrébb lépett. Az egyik rendõr
elvette a srác iratait, a másik a
nemzeti színû zászlót kikapta a kezébõl, a földre dobta, s a jó ég tudja, mi után kutatott a csomagjában.

Meddig marad
„sáros” Zakó?
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Fejtõ Ferenc, a szociáldemokrata

Az egész világon ismert újságíró, szerkesztõ, esszéista, politikai elemzõ, egykori Kelet-Európa szakértõ Fejtõ Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek konferenciát a
Medgyaszay Házban. A szervezõk bíznak benne, hogy a tanácskozás 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.
A konferenciát a szervezõk nevében Dr. Fodor Csaba és Dr. Balogh Miklós nyitotta meg.
Dr. Fodor Csaba köszönetet
mondott Balogh Miklósnak, mert
az õ ötlete volt, hogy Nagykanizsán egy Fejtõ Ferenc Emlékkonferenciát rendezzenek, amelyre
hívják meg kortársát, Vitányi
Ivánt, és beszéljenek róla, mit jelentett a szociáldemokrácia az elmúlt században. „Fejtõ Ferenc
munkásságát többé-kevésbé ismerjük, utána lehet nézni kiadványokban, de magáról az emberrõl keveset tudunk, ezért úgy gondoltuk,
fia, Charles Fejtõ mondja el milyen ember, milyen apa volt. Lendvai Ildikót, a Szocialista Párt elnökét pedig a szociáldemokrácia jövõjérõl, XXI. századi útkeresésérõl
kérdeztük.” Dr. Fodor Csaba
úgyszintén köszönetet mondott a
Zsidó Hitközségnek és a Fejtõ Ferenc emlékét ápoló alapítványnak.

Véleménye szerint a konferencia a
jövõben segíteni fogja az alapítványt abban, hogy Fejtõ emlékét
és munkásságát minél szélesebb
körben megismerjék.
A konferencia résztvevõit
Böröcz Zoltán köszöntötte. Fejtõ
Ferenc életútjáról kiemelte: élete
nagyobb részét az általa imádott
Párizsban töltötte, és Franciaországot a hazájának tekintette. Sõt a
gondolatain keresztül hazájának
tekintette Európát, mondhatni az
egész világot. Egyetemes gondolkodása túllépett nemzeti, nyelvi
határon, és ez az ember Nagykanizsán született. Elemi iskoláit részben Zágrábban és Nagykanizsán
végezte, a piaristáknál érettségizett. Már magyarországi tartózkodása idején ismert közéleti ember
volt. Soha egyetlen pártnak sem
volt tagja, viszont mindig szocialistának, baloldalinak határozta
meg magát.
Vitányi Iván, a Társulás a Szociáldemokrata Értékekért Platform
elnöke, Fejtõ Ferenc a kortárs, A
szociáldemokrácia útkeresése és
útválasztásai a XX. században
címmel tartott elõadást. Többek
között elmondta, Fejtõ Ferenc
azok közé tartozik, akik végig élték a XX. századot. Látta annak
minden igyekezetét, minden baját,
szembe nézett minden veszélyével, és mindig tiszta és egyensúlyos ember tudott maradni. Elõször 1943-44-ben olvasott a Szép
Szó címû Irodalmi és Társadalomtudományi folyóiratban tõle írást,
amely életre szóló hatást tett rá.
Amikor 1990 után megismerkedtek, és valahányszor beszéltek,
mindig érezte, hogy ennek a világot látott nagy gondolkodónak a
gondolatai mennyire összefogottak, egyenesek, mennyire keresi a
harmóniát. De nem úgy keresi a
harmóniát, hogy félreteszi az ellentéteket, hanem utat keres az ellentétek között.
Charles Fejtõ, Fejtõ Ferenc fia a
családapáról, a humanistáról, az
emberrõl beszélt a közönség elõtt.
A halála nem volt olyan szomorú a
famíliának, mint ahogyan lenni
szokott, mert az utolsó pillanatig
örült az életnek. Úgy ment el fájdalom nélkül, hogy az utolsó
negyven percében Magyarországról és Nagykanizsáról beszélt. Így
fejezõdött be az élete. Charles soha nem tanult beszélni magyarul,

három éves koráig hallotta otthon
a magyar nyelvet. Az 1990-ben kiadott Budapesttõl Párizsig címû
könyvének új kiadása nemsokára
Nagykanizsáról Párizsig címmel
jelenik meg. A nagykanizsai rész
apja életének nagyon fontos
idõszaka. Charles egyedüli gyermek volt, ami szerinte nem nagyon
jó. A szülei mindenhová elvitték,
sokat utaztak, így elég korán érezte, hogy európai gyerek. Magyarés Franciaország után Olaszország
volt a kedvenc országa a famíliának. Talán jobban is ismerte ezt az
országot. Az utazás szokását átadta neki az apja, õ meg a gyerekeinek, csupán annyi különbséggel,
hogy európaiból világember lett,
mert Ázsiában dolgozik, de elõtte
sokat járt apjával Amerikában.
„Apám soha nem volt egy párt embere, azonban a pártok mindig nagyon érdekelték. A pécsi egyetemet
baloldaliként kezdte, ami abban az
idõben sokkal veszélyesebb volt,
mint késõbb. Börtönbe is került
emiatt. A baloldali szellemet átadta az egész famíliának.”
Charles Fejtõ beszélt az édesanyjáról is. Fejtõ Ferenc sokat kapott a feleségétõl több szempontból is. Amikor gyerek volt, mindennel foglalkozott otthon. Néha
húszan is jöttek hozzájuk vacsorázni. Többnyire fiatalok voltak,
ez biztosan egyik oka annak, hogy
majdnem 100 évig élt. Soha nem
mondta azt például, hogy az én
idõmben sokkal jobb volt. A jó idõ,
az éppen akkori idõ volt a számára, és mindig hitt abban, hogy lehet
javulás. Sokat dolgozott együtt a
feleségével, amikor az apja egy
könyv szövegét diktálta, megjegyezte, ami éppen nem tetszett neki. Ez egy ping-pong helyzet volt.
Lehet együtt dolgozni, a politikában és a világban is lehet látni,
hogy a nõk is olyan fontosak lesznek, mint a férfiak. Amikor keményen dolgozott, akkor is hallgatott
zenét. Munka nélkül soha nem látta, mindegy hol voltak, otthon,
vagy vakáción. Átadta unokáinak
és fiának is a büszkeséget és a magyar szeretetet.
Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt elnökének elõadása után
a konferencia résztvevõi koszorúzást, megemlékezést tartottak Fejtõ Ferenc szülõházánál.
Bakonyi Erzsébet
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Megrongált
szobor,
meghurcolt
tanár
Január 1-én 17 órakor Petõfi szobrához, a Deák térre hív
ünnepelni a Nagykanizsai Polgári Egyesület. Miért nem engedhetünk 1848-ból 2010-ben
sem? Errõl is szól köszöntõjében Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ. Az 1823-ban e napon
született költõ pozsonyi szobra rendszeres vandál támadások célpontja – akárcsak azok,
akik ma Felvidéken azonosulnak vele. Egy közülük, a Kassán tanító költõ, publicista
Mihályi Molnár László lesz az
ünnep másik szónoka.
2007-ben végzõs tanítványai
történelmi Magyarországot ábrázoló tablóval lepték meg
osztályfõnöküket.
Nincs
Nagy- meg Kis-Magyarország!
– szögezte le egy interjúban –
Csak Magyarország ekkor meg
akkor, vagyis szüleink, elõdeink, õseink lakhelye, otthona,
hazája, amiért vérüket adták
akkor is, amikor az északi területekre nem engedték be a
törököket. Avagy Dobó István
is jobban tette volna, ha nem
provokálja a sokszoros túlerõt,
hanem azt mondja, hogy tessék
menni Kassa, Bártfa, Lõcse,
Beszterce és Zólyom, no meg
Zsolna felé?! Ugyan, ki piszkálna akkor most itt minket?!
Diákjait megdicsérte, mondván: Talán nem hiába tanultuk
Szent Istvánt, Mátyás királyt,
Dobó Istvánt, Zrínyit, Rákóczit, Kossuthot, Petõfit. Felettese megsemmisítette a tablót,
az osztályfõnököt pedig megrovásban részesítette. „Kibírtam már többet is a kommunizmus alatt, amikor kilenc évig
nem engedtek katedrára állni.
S hol van már az a kommunizmus? Avagy mégsem?!” – reagált annak idején az ünnepre
szóló kanizsai meghívást
örömmel fogadó Mihályi Molnár László.
P.J.
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Két hasznos nap
az EU fõvárosában

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara az Európai Parlament
támogatásával brüsszeli tanulmányutat szervezett. A tanulmányút célja az Európai Parlament munkájának, döntéshozatali
mechanizmusának megismerése,
az aktuális uniós szakpolitikai
kérdésekbe való betekintés és a
kapcsolatépítés
A látogatásra 2009. október 1415-én került sor, amelyen a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarát Krihó Zsuzsanna, Dr. Polay
József és Mádé Károly képviselte.
A kiutazás elsõ napján a delegáció tagjai a kapcsolatépítést,
lobbit és információszerzést elõsegítõ programsorozaton vettek
részt az Európai Parlamentben.
Délelõtt dr. Polner Gergely, az EP
Kommunikációs Fõigazgatóság
munkatársa tartott elõadást az európai intézmények struktúrájáról
és mûködésérõl, ezt követõen pedig Schmitt Pálnak, az Európai
Parlament alelnökének munkájá-

ba kaptak betekintést a résztvevõk.
Délután Szájer József, az Európai Néppárt magyar delegációjának vezetõje és Herczog Edit szocialista EP képviselõ asszony
adott átfogó tájékoztatást a kis és
középvállalkozókat érintõ aktuális EU-s témákról. Ezt követõen
Bokros Lajos, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójának magyar EP képviselõje tartott
elõadást a világgazdasági válságnak a magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól.
Majd az Európai Kamarák Szövetsége (Eurochambres) szervezett nagyszabású konferenciát,
melyen európai kamarák képviselõi folytattak vitát európai parlamenti képviselõkkel.
A kiutazás második napján Kovács László, adó- és vámügyi biztossal, és Balás Péter, kereskedelmi fõigazgató-helyettessel találkozott a delegáció az Európai Bizottságban.
Kihelyezett elnökségi ülés
Szombathely, Eisenstadt
Kamaránk elnöksége november
16-án a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában
tartotta soros ülését. Dr. Polay József elnöki beszámolóját követõen Kovács Vince a VMKIK elnöke ismertette elnökségük javaslatait a kamarai közfeladatok 2010.
évi fejlesztési lehetõségeirõl.

Elmondta, hogy készül egy - a
régió kamarái által elfogadott elõterjesztés az országos kamara
számára, amelyhez a NAKKIK
elnökségének véleményét kérte.
A program Eisenstadtban folytatódott. A Burgerlandi Gazdasági
Kamara meghívására delegációnk
látogatást tett a WIFI-ben, az
osztrák kamara egyik, a gazdaságot segítõ képzõközpontjában.
Peter Wrann, a külkapcsolatok
igazgatója ismertette az osztrák
kamara mûködését, majd Holger
Stefanits, a WIFI Igazgatója mutatta be az intézmény szolgáltatásait. A rendkívül hasznos programon elnökségünk meghívására
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részt vett Marton István polgármester úr, Mérksz Andor, a nagykanizsai TISZK igazgatója és dr.
Megyvegy Tilda, régiónk Oktatási Hivatalának vezetõje is.
A Burgerlandi Kamarával kialakult együttmûködést megerõsítõ megállapodást a jövõ év elején
városunkba látogató kamarai képviselõkkel, ünnepélyes keretek
között írja alá kamaránk elnöke.
Szakképzés: gazdasági
válaszok – "egy jó szakma
felér egy diplomával"
Bihall Tamás, az MKIK alelnöke tartott elõadást Szombathelyen
a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "Pályán maradni" címû regionális rendezvényén.
Az RFKB-k a napokban döntöttek a képzési szerkezet arányairól
és irányairól. A kamara és az érdekképviseletek felmérése jól mutatja, hogy a fizikai szakmák köre
számít hiánycikknek és vannak
erõsen túlképzett, úgynevezett
ügyintézõ-típusú szakmák, amelyeknek a képzését vissza kell fejleszteni. Egyértelmûen látszanak a
tartós hiányszakmák az építõ- és
szerelõipar, a gépipar, az elektronikai ipar területén. Ezek a szakmák
a kiemelten támogatott döntési
táblában jelennek meg, a NyugatDunántúli régióban szám szerint
60. Gond persze, hogy a keresett
szakmákra alig van jelentkezõ.
Nem lesz könnyû meggyõzni
az embereket az eddigi beidegzõdések megváltoztatására, például
"egy jó szakma felér egy diplomával"- elvre vagy a divatszakmák helyett a hiányszakmák iránti jelentkezésre. Ez egy bonyolult
feladat, éppen ezért a kamara is
kiemelten kíván a pályaorientációval foglalkozni.

meghatározó üzletemberek találkoztak, hogy megvitassák, miként
nyerhetné vissza érdekérvényesítõ szerepét a kamara a magyar
gazdaság rendszerében. A tanácskozáson Kálovics Ferenc alelnök
és Varga Zsófia titkár vett részt.
Vendéglátó tanulók
jutalmazása

Kamaránk hagyományosan,
idén ötödik alkalommal támogatta a Thúry Szakközépiskola tanulóinak november 18-án megrendezett háziversenyét.
A hat legkiválóbb cukrász tanulónak dr. Polay József, kamaránk
elnöke adta át a kamara oklevelét
és a könyvjutalmat.
A Közbeszerzési Szabályzat
módosításának elõkészítése
November 18-án egyeztetõ
megbeszélés zajlott le kamaránknál a helyi kis és közepes vállalkozások támogatásainak lehetõségeirõl az Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak során.
Az egyeztetésen részt vett kamaránk elnöke és titkára. A következõ tárgyalás december 17-én 13
órakor lesz a kamara szolgáltató
irodájában, amelyre a meghívottakon kívül várjuk az érdeklõdõ
kamarai tagjainkat is.
A tudomány tisztelete

Regionális elnöki
és titkári értekezlet Gyõrben

November 3-án Gyõrben tartották a Nyugat-Dunántúli Kamarák
Szövetségének Regionális elnöki
és titkári értekezletét. A Dunántúlon mûködõ területi kereskedelmi
és iparkamarák vezetõi, valamint

November 19-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából, "Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és versenyképessége" címmel tartott szakmai fórumot a Gazdálkodási és Tudományos Társaság, a TISZK, a Magyar Közgazdasági Társaság helyi szervezete és
a város polgármesteri hivatala közremûködésével, a Medgyaszay
Házban. Dr. Polay József, kama-
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ránk elnöke Nagykanizsa közgazdasági környezetérõl és fejlesztési
lehetõségeirõl tartott elõadást.

jérõl szóló törvény, az ÁFA törvény,
az SZJA és az EVA törvény, a TB és
az illetéktörvény változásaira.

Új direktíva várható
Körbetartozás
az Európai Unióban
Az elõkészületben lévõ új irányelv fõ célja, hogy javítsa az európai vállalkozások pénzáramlását
és megkönnyítse a belsõ piac zökkenõmentes mûködését. Összességében a közhatóságok számára az
azonnali kifizetés szabálya kötelezõ lesz, hiszen nekik kell az elsõk
között példát mutatniuk.

Örömmel számolunk be
Kamarai tagjaink sikereirõl
Az Aquaprofit Zrt. kínai
projektje
A rendezvényen Déri Miklós
munkabiztonsági szaktanácsadó
ismertette a munkavédelmi ellenõrzések tapasztalatait és személyes konzultációt biztosított az érdeklõdõk számára.
Kozma László, a K.L. Renova
Bt. ügyvezetõje, kamaránk tagja
az elsõ regisztráló az Ady úti irodánkban. Nyilvántartásba vétel
határideje: 2010. január 31.

Ma Magyarországon a lánctartozások mértéke az építõiparban a
legsúlyosabb. Az ÉVOSZ becslései szerint ez körülbelül 400 milliárd forintos nagyságrendû,
melybõl 200 milliárd forintot soha nem fizetnek majd ki, mert az
adós nincs meg, eltûnt, megszûnt,
felszámolódott. Maga az állam is
gerjeszti a lánctartozást azzal,
hogy csak három-négy hónapra
fizet. 90 és 120 napot pedig nemhogy a kisvállalkozók, de még a
közepesek és a nagyok sem bírnak ki, így kialakul egy tartozási
lánc, és mielõtt még a pénzéhez
jutna bizonyos szervezet, megszûnik, eltûnik, csõdbe megy.
Kötelezõ regisztráció a tiszta
építõiparért
Az Országgyûlés a vállalkozások, különösen a kkv-k mûködésének megkönnyítése, versenyképességük javítása céljából, a szolgáltatási tevékenység megkezdése és
folytatása tekintetében meghozta a
2009. évi LXXVI. Törvényt.
A HSMK-ban, december 1-én
megtartott kamarai fórum levezetõ elnöke Boros László, a ZPannon Kft. ügyvezetõ igazgatja,
a MKIK építõipari kollégiumának
tagja volt.
A törvényi változásokról az
építõipari vállalkozókat dr. Bálint
Krisztián és dr. Papp Ferenc, a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium munkatársai és Az
János, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara igazgatója tájékoztatta.

Várjuk az építõipari vállalkozások megtisztelõ érdeklõdését!
MKIK elnökségi ülés
December 1-én Budapesten
ülésezett a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöksége, ahol tájékoztató hangzott el a kamarai
rendszer továbbfejlesztését célzó
munkálatok állásáról, a 2010. évi
szakképzési feladatok ellátásáról.
Állást foglaltak az un. korrupcióellenes törvénycsomagról, és a
Külügyminisztériummal
való
együttmûködésrõl. Kamaránkat
dr. Polay József elnök képviselte.
Adószakmai nap
December 2-án Turzó György,
a Könyvvizsgálói Kamara elnöke,
adószakértõ tartott elõadást a
2010. évi adótörvény változásokról.

Több lényeges módosításra hívta
fel az érdeklõdõk figyelmét, különös tekintettel a vállalkozásokat
érintõ társasági adó, az adózás rend-

Öt magyar-kínai államközi és kilenc kereskedelmi egyezményt írtak alá október 29-én a Parlamentben Bajnai Gordon miniszterelnök
és Hszi Csinping, a Kínai Népköztársaság alelnöke jelenlétében.
Az egyik legjelentõsebb esemény
a shenzheni Környezetmérnöki Mûszaki Központ és az Aquaprofit Zrt.
közötti megállapodás volt egy vegyes vállalat alapításáról.
Kanizsa Trend Parlamenti
díjátadó

A 4*-os EFQM elismerést november 20-án vette át Miklós
Zsolt, a Kft ügyvezetõ igazgatója.
Büszkék vagyunk arra, hogy a
Kanizsa Trend kamaránk tagja.
Örömmel vállaltuk a bíráló bizottság kérdéseinek megválaszolását, és a jövõben is szívesen vállalunk szerepet kamarai tagjaink
minõségi munkájának meg- és elismertetésében.
Vállalkozói díj
Horváth Balázs, a SubermacherPannonia Kft. ügyvetetõ igazgatója, kamaránk elnökségének tagja
december 7-én vette át Budapesten
a Vállalkozók Országos Szövetsége elnökétõl, Demján Sándortól az
Év Vállalkozója díjat, amelyhez
ezúton is gratulálunk.
Munkaértekezlet a Halis
Könyvtárban
December 10-én dr. Polay József
elnök vett részt HVI munkaértekezletén, ahol a vidéki foglalkoztatás
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bõvítése érdekében ajánlható projekteket vitatták meg a jelenlévõk.
Fogyasztóvédelmi Akadémia
December 16-án a Vasember
Házban a Társadalmi Unióval közös rendezvényünkön tájékoztatást
kaptak az érdeklõdõk a fogyasztóvédelem aktuális kérdéseirõl. A
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Gazdasági Versenyhivatal,
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elõadói többek között az élelmiszerbiztonságról, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tapasztalatairól, a fogyasztói jogok érvényesítésérõl adtak tájékoztatót.
Változatlan lendülettel
"kártyázunk"
A Széchenyi Kártya messze a legjobb, a kkv-k számára 1-25 MFt közötti összegben igényelhetõ hitelkeret. Igényelje Nálunk! Ady út 1. sz.
alatti irodánkban szeretettel várjuk a
kedves Ügyfeleket új igénylés, meghosszabbítás regisztrációjára.
KEDVEZMÉNYES
MESTERKÉPZÉS
Várjuk jelentkezését a kamara
által támogatott mesterképzéseinkre. Tanfolyam - kedvezményesen, legalább 6 fõ jelentkezése
esetén - 2010. januárjában indul.
Alkalmazott beiskolázásakor a
munkáltató a tanfolyam- és vizsgadíjat elszámolhatja a szakképzési hozzájárulás terhére. Részletfizetési lehetõséget biztosítunk.
Tisztelt Vállalkozók! Tisztelt
Kamarai Tagjaink!
Kamaránk Nagykanizsa és térsége
vállalkozókért van, köztestületi munkánkat a jövõben is ennek rendeljük alá.
AKamara tekintélye, ereje a tagok öszszefogásában, kitartásában rejlik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy Nagykanizsa vállalkozói a Nagykanizsai kamarát erõsítsék. Fogjunk össze, és a nagykanizsai szervezet melletti tagsággal
erõsítsük a város gazdasági érdekeit.
Továbbra is magunk közé várunk, igen
nagyra becsülünk minden olyan vállalkozást, amely az állandó alkalmazkodási kényszer mellett is képes mûködni.
Tisztelettel köszönjük az Önök észrevételeit, javaslatait, és reméljük, hogy a
2010. évben is az Önök üzleti érdekeit szolgálhatjuk.
Kamaránk elnöksége és munkatársai nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Esztendõt kívánok!
Dr. Polay József elnök
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

1,3 milliárd forintos beruházás Nagykanizsa
villamosenergia ellátásának biztonságáért

Kevesebb üzemzavar, nagyobb
üzembiztonság, csökkenõ hálózati
veszteség és az új energiaigények
maradéktalan kielégítése – ezekkel
a célokkal építette meg nagykanizsai ügyfelei számára az E.ON
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a
Kanizsavár 120/11 kV-os állomást
a Kalmár utcában. A létesítményt

Gelencsér Lajos ügyvezetõ igazgató és Marton István polgármester adta át ünnepélyesen.
Marton István beszédében kiemelte: nagyon örül annak, hogy
a néhai Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat idejében történt
fejlesztésekrõl is képet kaptak
Gelencsér Lajos ügyvezetõ igazgatótól. Az elhangzottakból két
dolog nagyon fontos a város számára. Az egyik az, hogy a beruházással csökken az üzemzavarok
miatt kiesõ órák száma, másik pedig, ha le szeretne telepedni a városban, vagy környékén egy vállalkozás, a mûködéséhez szükséges villamos energia igényét ki
tudják elégíteni.
A társaság hosszú távú tervei között 1982-ben merült fel elõször
egy új, 120/11 kV-os állomás építésének igénye, majd 1993-ban született döntés az új táppont létesítésérõl 2010-es határidõvel. A beruházás 2007-ben indult munkafolyama
lezárult. A tervezési és engedélyezési eljárások, majd az állomás építése az ütemtervnek megfelelõen

befejezõdött, a létesítmény üzemel.
A társaság saját beruházásában
megvalósult nagyarányú fejlesztés
tovább növeli a város energia-ellátásának biztonságát, és jelentõsen
csökkenti a fogyasztói zavartatások számát. Az egyes vonalakról
ellátott fogyasztási helyek csökkentésével egy üzemzavar esetén
(pl. ha szabálytalan földmunkavégzés során illetéktelenek elvágják az elektromos vezetéket, vagy
egy viharban kidõlõ fa légvezetéket szakít el) a meghibásodás a korábbinál kevesebb ügyfelet érint. A
fejlesztés révén várhatóan 40 százalékkal csökken a fogyasztói zavartatások száma.
Az új állomás lehetõvé teszi az
új energiaigények maradéktalan
kielégítését is, a rendelkezésre álló
teljesítmény
megduplázásával
(2x25 MVA-ról 4x25 MVA-ra).
Az állomásban 26 mezõs 11 kVos kapcsolótér üzemel védelmi,
automatikai és távmûködtetésû berendezésekkel –, melyek lehetõvé
teszik rádiófrekvenciás kapcsolások elvégzését, nagyban gyorsítva

Rendõrség: Ünnepi jó tanácsok
A korábbi évek zseblopási
módszereihez képest elmondható, hogy manapság az elkövetõk
nem saját maguk teremtik meg a
lehetõséget a lopásra, elegendõ
csupán nyitott szemmel járniuk,
hiszen nagyon könnyelmûvé váltak a vásárlók. Az áruházak bõséges kínálata és az idõhiány miatt ilyenkor a legtöbb ember vásárlási lázban ég, melynek kellemetlen mellékhatása, hogy kevésbé figyelünk oda értékeink
védelmére. Kérjük, hogy ennek
a mellékhatásnak a tekintetében
ne az orvosát, vagy gyógyszerészét kérdezze meg, hanem fogadja meg a rendõrség tanácsait!
A bevásárlást lehetõleg ne
egyedül intézzék! A csomagok cipelésére kiválóan alkalmasak az
erõsebb nem képviselõi, akik
ügyelhetnek a már megvásárolt
ajándékokra és a pénzre is.
Mielõtt otthonából elindulna a
bevásárló körútra, gondolja át,
hogy mely áruházakban, mit kíván
vásárolni. Célszerû a sorrendet úgy

tervezni, hogy elõször azokat az üzleteket látogassa meg, amelyekben
a megvásárolt termékek beférnek a
gépkocsija csomagtartójába.
Bár a jármû csomagtartója sem
értékmegõrzõ, de még mindig jobb
megoldás, mintha a megvásárolt
termékek, ajándékok a gépkocsi
utasterébõl hívnák fel a lopásra
hajlamos elkövetõk figyelmét.
Gondolja át, hogy mennyi
készpénzt szükséges magával vinnie! Amennyiben lehetséges, vásárlásait bankkártyás fizetéssel oldja meg! A bankkártyával kapcsolatban nem gyõzzük hangsúlyozni,
hogy a PIN kódot a fejében tárolja,
ne a bankkártyája közelében! Ha
túl bonyolult a kód, keresse fel
bankját és kérjen egy Ön számára
könnyen megjegyezhetõ kódot.
Ha elkerülhetetlen, hogy nagyobb mennyiségû készpénzt tartson magánál, azt ne egy helyen tárolja, hanem lehetõleg a ruházat
belsõ zsebeiben és az övtáskában
szétosztva.
Kérjük, hogy lakáskulcsát és
okmányait is elkülönítve tartsa

egyéb értékeitõl, ezzel megelõzhetõ, hogy a tolvaj megszerezze lakcímét, illetve, hogy még kulcsot is
kapjon hozzá!
Az áruházhoz érkezés után
gyõzõdjön meg róla, hogy nem hagyott semmilyen értéket a jármû
utasterében! Ne felejtsék el, hogy
az autóban hagyott dolgokról csak
Önök tudják, hogy értéktelen. Ezt
a bûnözõ nem tudja, és akkor is
feltöri a gépkocsit, vagy betöri a
szélvédõt, ha csak értéket sejt abban a jármûben.
A nagy sietség közben gyakran elõfordul, hogy elfelejtik bezárni a gépkocsik ajtaját. Ez az alkalom olyan lopásra hajlamos embereket is csábíthat bûnelkövetésre, akik amúgy nem is ebbõl a célból érkeztek az áruházhoz.
Az áruházban válltáskáját tartsa maga elõtt, semmiképp sem a
bevásárlókocsiban! A benne lévõ
pénztárcát a táska aljában tárolja.
A táskája mindig legyen a szeme
elõtt, azt még rövid idõre se hagyja õrizetlenül!
Bevásárlás után a parkolóban

ezzel a meghibásodások lokalizálását és elhárítását. A beruházás
keretében két 122/11kV-os transzformátor és 28 darab távmûködtetett kapcsoló berendezést telepítettek a szakemberek, valamint több
mint 19 kilométer földkábelt fektettek le.
E létesítmény mellett 2009-ben
a társaság további 700 millió forintot fordított fejlesztésekre a nagykanizsai régió területén. Az összeg
kisebb felét a kisfeszültségû hálózatok fejlesztésére, nagyobbik részét a középfeszültségû hálózatok
korszerûsítésére fordította a fogyasztók megfelelõ színvonalú
villamosenergia ellátásának biztosítása, illetve a fogyasztói zavartatások csökkentése érdekében.
A jövõ évben a középfeszültségû hálózaton megvalósított beruházások folytatása mellett a kisfeszültségû hálózaton fellépõ zavarok csökkentése érdekében végzett
fejlesztések kapnak kiemelt figyelmet.
B.E.
semmiképpen sem célszerû, az értékekkel teli bevásárlókosárnak
hosszabb ideig hátat fordítani. Legyenek gyanakvóak a parkolóban
Önöket leszólító idegenekkel
szemben még akkor is, ha jól szituált illetõrõl van szó. Ha a vásárolt árut csak látható helyre sikerül
az autóban elhelyezni, már nem javasoljuk a jármû õrizetlenül hagyását. A bevásárlókosár visszatolása elõtt is zárja be gépkocsit!
Mások értékeire is vigyázzon,
és amennyiben bûncselekmény elkövetését észleli, azt azonnal jelentse a Rendõrségnek, hiszen így
gyorsan tudunk intézkedni és nagyobb esély van az elkövetõ elfogására.
A karácsonyt sokan otthonuktól távol töltik, mindenki gondoskodjon annak biztonságáról (technikai eszközök segítségével,
szomszédok felkérésével, hogy figyeljenek az üresen hagyott lakásra, a postaládát ürítsék), és nyilvános helyeken nem feltétlenül kell
reklámozni, ha valaki egy hétig
nem lesz otthon.
Békés, boldog, bûn- és balesetmentes ünnepeket kíván a Nagykanizsai Rendõrkapitányság!

43.qxd

2009.12.17.

15:03

Page 11

Kanizsa – A mi ügyeink

2009. december 17.

11

Jó pap holtig... Ülésezett az Idõsügyi Tanács
Novemberben folytatódtak a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
által szervezett pedagógus-továbbképzések.
Ezúttal két témakörben hallgathattak elõadásokat, és cserélhettek
tapasztalatokat a városi és a városkörnyéki iskolákból érkezõ tanárok és tanárnõk. Nádas Mária, a
Magyar Gordon Iskola Egyesület
elnöke „Professzionális tanári
kommunikáció integráló iskolai
környezetben” címmel, Dr. Nagy
József, ismert és elismert túsztárgyaló „Verbális agresszióval, tettlegességgel fenyegetõ konfliktushelyzetek kezelése” címmel tartott továbbképzést. Elõbbi célja a
résztvevõ pedagógusok professzionális viselkedésének fejlesztése,
az osztálytermi munka hatékonyságának javítása, s nem utolsó sorban a hátrányos helyzetû tanulók
eredményesebb segítése. Az utóbbi
témában az elõadó igyekezett
olyan gyakorlati, tárgyalástechnikai jártasságot kialakítani, mely
számottevõen növeli a konfliktusok megoldásának hatékonyságát.
A tanfolyamokon résztvevõ pedagógusoknak ünnepélyes keretek
között adták át a tanúsítványokat a
Vasemberház Dísztermében hétfõn. Az ünnepségen Balogh László, az Oktatási-, Kulturális- és
Sportbizottság elnöke, majd Nagy
József köszöntötte az egybegyûlteket. Az okleveleket Faragó
Zsolt, a TISZK szakmai vezetõje
adta át.
S.E.

Bolyai
karácsony

Negyedik, egyben ez évi utolsó
ülését tartotta Nagykanizsa Város Idõsügyi Tanácsa. A tagok elfogadták a 2009. évrõl szóló, Büki Pálné társelnök által bemutatott éves beszámolót, majd rátértek a 2010-es év munkatervére.
Arra a legbüszkébbek az idei évet
tekintve, hogy ugyan csak hosszas
vajúdás után, de Palinban megalakult a Tanács 29. regisztrált klubja.
(Harmincadikként e hét keddjén indult útjára a nyugdíjas klub Bajcsán.)
Nem volt unalmas az eddig létezõ
klubok élete sem ebben az évben, hiszen három – a Belvárosi Klub, a
Napfény Rákbetegek Egyesülete,
valamint a Hölgyklub – méltó módon emlékezett meg fennállásáról.
Régiós, nagyszabású programokra is
sor került, a Vasutas Klub szakági
régiós kulturális szemlét rendezett, a
Tungsram Klub területi dalos találkozót szervezett, s a már említett
Hölgyklub városismereti vetélkedõre invitálta az érdeklõdõket.
Szó esett a márciusban lezárult felmérésrõl – „Nagykanizsa idõs lakossáEmlékül…
Farkas Ferencre emlékeztek
születésének napján, december 15én a róla elnevezett kanizsai zeneés mûvészeti iskola tanárai és diákjai a zeneszerzõ szülõi házánál a
Vörösmarty utcában. A kétszeres
Kossuth-díjas mûvész életútját
röviden mutatta be három diák,
majd Baráth Zoltán igazgató koszorút helyezett el a ház falán.

MEGHÍVÓ
A nagykanizsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel várja Önt és családját

2009. DECEMBER 21-ÉN,
HÉTFÕN

2009. december 18-án

tartja hagyományos

19.00 órakor

KARÁCSONYI
MÛSORÁT
az
ALSÓTEMPLOMBAN
a Bolyai János
Általános Iskola
Az alsósokat 9 órakor,
a felsõsöket 10 órakor,
a felnõtteket pedig
17 órakor várják.

pénteken
kezdõdõ

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI
HANGVERSENYÉRE,
Helyszíne:
JÉZUS SZÍVE TEMPLOM
(Deák tér)
Elõadók:
Varasdi Püspökség
Ifjúsági Énekkara és
Tamburazenekara
Belépés díjtalan

gának szociális helyzetérõl” címmel –
is, mely arra volt hivatott, hogy a város
idõs lakosságának életmódját, közéleti
részvételét felmérje. Büki Pálné sajnálatát fejezte ki, hogy ugyan a felmérés
nem reprezentatív, de a közgyûlés érdemben nem foglalkozott vele. Szintén
kifogásolják, hogy az önkormányzat
nem igényli kellõképpen a Tanács véleményét az idõs lakosság ügyeiben.
Az ülés végén három klub vezetõjét búcsúztatták el a tagok, akik úgy
döntöttek, hogy több évi tisztességes
munka után átadják a stafétát másnak; mindhárom klubot annak idején

õk maguk indították el: a Tungsram
Klub élérõl Hóborné Vincze Terézia,
a Kórház Klub élérõl Horváth
Attiláné, a Köztisztviselõk Klubjának
élérõl pedig Bakonyi Györgyné távozott. Õket Balogh István társelnök virággal köszöntötte, majd ezt követõen gratulált a „TESZ Generációk”
Nyugdíjasok Zala Megyei Képviselete által az Idõsek Világnapján Közösségi Civil Diplomával kitüntetett
Büki Pálnének és az Idõsekért elismerésben részesült Tarr Ernõnek.
S.E.

Ünnepek miatti munkarend változás
Ezúton tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a munkarend az alábbiak szerint alakul:
2009. december 18. (péntek) - munkanap, csütörtöki munkarend,
ügyfélfogadás az Okmányirodában: 8.00-12.00 óráig
2009. december 19. (szombat) – munkanap, pénteki munkarend,
ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.
2009. december 24. (csütörtök) pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel.
Ezúton kívánok Nagykanizsa város lakosságának békés,
boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!
Dr. Tuboly Marianna jegyzõ
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most már biztosan tudjuk, jól
választottunk.
Sajnos ma a matematikatanítás – és egyébként az oktatás –
nem veszi figyelembe az egyént,
a frontális osztálymunka dominál, így a gyengébb képességû
gyerekek szenvedik el a legnagyobb hátrányt. Beáta véleménye szerint ráadásul a mateknál
fennáll az a helyzet is, hogy ahhoz képest, ahogyan absztrakciós képességével be tudja fogadni a tananyagot a diák, túl korán
kapja, így az átlag nehezen érti
meg.

Matek másképp, avagy matekerettsegi.hu
Egy nagykanizsai házaspár
által fejlesztett és fenntartott
internetes oldal nyerte az „Év
honlapja” díjat oktatás kategóriában: a matekerettsegi.hu.
Baloghné Békési Beáta matematika tanárnõ és férje, Balogh András két és fél éve kezdték el a weboldal létrehozását,
a feladatok kidolgozását, s a
program megírását, amely az
oldalhoz kell, és persze statisztikai kutatást is végeztek, hogy
egyáltalán mennyire lehet
szükség egy, az Interneten keresztül elérhetõ gyakorlási,
megértési módszerre. Úgy tûnik, van…
A Magyar Marketing Szövetség
minden évben meghirdeti az „Év
honlapja” pályázatot tizenhét kategóriában, mellyel a hazai
online-kultúra erõsítése a célja,
valamint az, hogy a kiemelkedõ
portálok elismerésben részesüljenek. Több szempont alapján bírálják el a pályázókat, többek között
vizsgálják az aktualitást, a betöltési gyorsaságot, a célcsoportnak
megfelelõ tartalmat, az átláthatóságot, valamint oktatási kategóriában figyelembe veszik az audiovizuális eszközöket és az interaktivitást is.
Most már két éve, hogy a honlap létezik, de nem csak létezik,
hanem mûködik is. Középszintû
érettségi felkészítéssel kezdték,
s az elejétõl fogva bõvítik az
anyagokat, a középiskolai osztályoknak teljes felkészítést tudnak biztosítani 9-12. osztályig,
jelenleg a 8. osztályos anyagok
vannak folyamatos feltöltés
alatt. A honlapra látogatók interaktív oktató programokkal tanulják a matematikát az Inter-

neten keresztül. Az oktatóvideókon a magyarázat egyidejûleg látható és hallható, a megértést szemléletes, helyenként
mozgó ábrák segítik, s a videókat bármikor meg lehet állítani
és visszanézni. Nem csak azok a
diákok látogatnak fel, akiknek
korrepetálásra van szükségük,
hanem azok is szívesen használják, akik számára a felvételi
pontok miatt nem mindegy, hogy
négyes vagy ötös az év végi jegyük.
– Nagyon örülünk ennek a díjnak, hiszen a tanulók visszajelzései mellett kaptunk egy szakmai elismerést is, s ez is bizonyítja, amit azért már sejtettünk,
hogy szükség van a tevékenységünkre, a segítségünkre – meséli mosolyogva Beáta. – Nem kis
bátorság kellett ugyan, hogy feladjuk addigi munkánkat, de
nagy volt az elhatározás, és

A honlappal kapcsolatban András még a következõket tette hozzá:
– Mivel mi ebbõl élünk, azt el
kell mondani, hogy ezeknek a
tananyagoknak a nagy hányada
nem ingyenes, viszont ami az,
ahhoz csak regisztrálni kell,
hogy valaki hozzájusson. Természetesen megrendelni is csak
azt a részt kell, amelyiket szeretnék. Mint ahogy a feleségem
is említette, sok bátorságra volt
szükségünk, hogy belekezdjünk
egy saját vállalkozásba, s bizony ez eleinte anyagilag is nagyon nehéz volt. A feladatokat
össze kellett állítani, meg kellett
tervezni az üzleti lépéseket, létrehozni egy saját programot,
ami biztosítja, hogy ne lehessen
feltörni az oldalt. S az elején
ugye bevételünk sem volt belõle,
de már akkor is, s most is minden idõnket ezzel töltjük. Oly-

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

annyira interaktívak vagyunk,
hogy telefonon is lehet bennünket keresni, s ennek az egésznek
köszönhetõen jó kapcsolatok is
kialakultak.
A tapasztalatok, s természetesen a díj is tehát azt mutatják,
megfelelõen végzi a munkáját a
házaspár, igény van az oldalra, s
egyre többen keresik õket. Jelenleg 12.000 fõ felett van a regisztráltak száma, köztük a más országokban található magyarlakta településekrõl is használják a feladatokat, magyarázatokat. Ez persze mindkét fél érdeme, mert nem
elég csak a megfelelõ tananyag,
ha mellette nincs akaraterõ, kitartás, s mit ér a tanulni akarás, ha
nincs segítség?
Steyer Edina
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Áldott, békés
Karácsonyt
és sikerekben
gazdag, boldog
új esztendõt
kíván a
Kanizsa Rádió!

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Új lehetõségekre számíthat az elkövetkezõ
napokban. Új munka, és egy új szerelem
megjelenését ígérik a csillagok. Mindezekért nem kell semmit sem tennie, csak el
kell fogadni a szerencséjét.

IV.20.–V.20. Bika
Hogyha végre kiköltekezte magát, és nem
maradt semmi pénze saját magára, ne kedvetlenedjen el. Karácsonyi hangulatát még
fokozhatja az a tudat, hogy kívánságát, ha
más nem is, teljesíthetik még a csillagok.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha úgy érzi, vége van az ünnepek elõtti hajtásnak, elkészült mindennel, akkor téved. Minden erejére, figyelmére szüksége lesz ahhoz,
hogy könnyedén átlendítse saját magát és a
családját az elkövetkezõ boldog új évre.

VI.22.–VII.22. Rák
Kerülje az ünnepek elõtti napokban a vitás helyzeteket. Ha nem lesz ideje újjávarázsolni a lakását, cserélje fel a dísztárgyakat, képeket, függönyöket, és máris
jöhetnek a vendégek.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ne engedje, hogy a bizonytalanság uralja az ünnepnapjait. Bízzon szeretteiben,
és a magányosság helyett mindig legyen
ön mellett valaki, akinek felteheti kérdéseit, akit szerethet.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Örömmel veszi mostanában a kihívásokat.
Tisztában van vele, a sikeresen megoldott
feladatok újabb sikereket szülnek. Használja ki ezt az idõszakot, és az elvárások mellett
továbbra is legyen kedves a párjához.

IX.23.–X.22. Mérleg
A külvilág zajától próbáljon elszakadni
ezekben a napokban, és gondolja át a
párkapcsolatát. Ha nem akar semmit
hosszú távon a párjától, akkor szakítson.
Mindkettõjüknek jobb lesz így.

X.23.–XI.22. Skorpió
Nemcsak a gyerekek, a felnõttek is örülhetnek a közelgõ ünnepeken. De a gyermekkor
elszáll, felnövünk, távolodunk. Amíg teheti,
hívja meg egy beszélgetésre a rég látott rokonait. Biztosan lesz mit megbeszélniük.

XI.23.–XII.21. Nyilas
"Béke szálljon minden házra, kiscsaládra,
nagycsaládra." - egyre gyakrabban hangzik el mostanában ez a jókívánság. Hatalmas lendülettel végzi a munkáját, s ennek
meg is lesz az anyagi vonzata.

XII.22.–I.20. Bak
Itt az év vége. Hamarosan búcsúztathatjuk
a régit, és köszönthetjük az újat. Elmondhatja magáról, hogy nem fáradt el, energiájából még sok mindenre telik. Így a bevásárlásokra és a sütésre-fõzésre is.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Nem szégyen, ha az ünnepek közeledtével gyermeknek érzi magát újra. Mondja
ki bátran és hangosan a vágyait, hátha
meghallja otthon egy jó tündér, és teljesíti minden kívánságát.

II.20.–III.20. Halak
Mindig az élet szép oldalát keresi, és ez így
van jól. Megsokszorozza az energiáját, ha
többet mosolyog munkatársaira, családtagjaira. A szerelem terén is szép érzésekkel gazdagodhat. - ezt jelzik önnek a csillagok.
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INGATLAN

Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fûtéses, 4. emeleti
lakás eladó. Érd.: 30/411-4010
(7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó. (7096K)
Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas telek eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294
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. 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
Olcsó, szép lakás! Nagykanizsa városközpontjához közel 6. emeleti, háromszobás, gázkonvektoros, két nagy erkélyes,
felújított társasházi lakás liftes házban,
szép konyhabútorral, jó árban eladó.
Irányár: 9 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/403
Nagykanizsa városközpontjához közeli csendes helyen, 3. emeleten, 2+2 félszobás, 107 m2-es, cirkofûtéses, légkondicionált, kitûnõ állapotú, igényes, újszerû társasházi lakás eladó! Irányár: 18
millió
Ft.
Hivatkozási
szám:
2009/DI/273
Nagykanizsa északkeleti városrészében 4. emeleti, 3 szobás, gázkonvektoros, két erkélyes, részben felújított társasházi lakás eladó! Irányár: 9,9 millió
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/720
Nagykanizsa központjában háromgenerációs, három szintes, szintenként 100100 m2-es, gázkonvektoros és ház-központi fûtéses, erkélyes, nagypincés, beköltözhetõ állapotú családi ház eladó.
Irányár: 28 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/706
Kis lakás kedvezõ áron! Nagykanizsa
városközpontjához és a keleti városrészhez közel 3. emeleti, egyszobás, gázkonvektoros, erkélyes, felújítandó lakás eladó! Irányár: 4,1 millió Ft. Hivatkozási
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négyzetméteres (két terem, raktár,
közlekedõ, személyzeti- és nyilvános helyiségek) üzlet teljes felszereléssel kiadó. Érd.: 30/227-3294
(7116K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/5553014 (6430K)
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 újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (7149K)
Fenyõfa eladó Letenyén! 3000
darab közül válogathat: normand,
luc, ezüst, szerb luc, concolor,
douglas.
Érd.:
30/819-1026
(7150K)

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)

SPHINX SZOLÁRIUM
Nagykanizsa, Teleki
Teleki u. 64.
Mobil: (+36 30) 490 3100

SZOLÁRIUM, INFRASZAUNA,
MASSZÁZS

AKCIÓ!
20 alkalmas bérletet
vásárlók között
hetente
2 SZEMÉLYES
VACSORÁT
sorsolunk ki

NYITVA:
h-p: 9-21
szo: 9-20

szám: 2009/DI/686
Nagykanizsa keleti részén, kétszintes,
4 szobás + nappalis, cirkofûtéses és cserépkályhás, teraszos és parkosított udvaros, beköltözhetõ állapotú családi ház eladó. Irányár: 30 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/632
Nagykanizsa keleti városrészében második emeleti, kétszobás, központi fûtéses, kettõ erkélyes lakás beköltözhetõ állapotban eladó. Irányár: 5,4 millió Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/540
Kell ennél jobb ajánlat? Új lakások
vásárlásával megspórolhatja az illetéket!Városközpontban, és a városközponthoz közel 50-60 m2-es, erkélyes, panorámás amerikai konyhás + 2 szobás lakások kedvezõ áron eladók!
Palinban 1. emeleti, amerikai konyhás
nappali + 2 szobás, cirkofûtéses, erkélyes, újszerû, kitûnõ állapotban lévõ sorházi lakás kisebb parkosított udvarral eladó! Irányár: 14,4 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/522
Nagykanizsa északi városrészében
földszinti, amerikai konyhás nappali + 2
szobás, cirkofûtéses, nagy teraszos, igényesen kialakított, újszerû sorházi lakás
zárt parkolóval, és saját, fedett autóbeállóval eladó! Irányár: 18,99 millió Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/501

Érdeklõdjön ingatlanközvetítõ irodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2.
Internetes elérhetõségünk:www.draskovicsingatlan.hu

"KARÁCSONYVÁRÓ"
kézmûves kiállítás a Szociális
Foglalkoztató dolgozóinak munkáiból
Megtekinthetõ: december 20-ig

December 21. 18 óra
A NAGYKANIZSA IFJÚSÁGI
SZIMFONIKUS ZENEKAR ÉS A
VIRÁG BENEDEK KÓRUS
KONCERTJE.

December 16. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Barangolás a Gyimesekben
és a Kisbékás-szorosban
Elõadó: Benedek Miklós tanár, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egyesület
elnöke. A belépés díjtalan

A belépés díjtalan

A rendezvény támogatója Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága.

December 19. 18 óra
Kisfakosi Mûvelõdési Ház
"CSENDES ÉJ" - Zenés karácsonyi
mûsor. Belépõdíj nincs
December 21. 16 óra
Nyugdíjas színházbérlet
ZENÉS VALLOMÁS
EMBERSÉGRÕL, SZERETETRÕL
Stefancsik Annamária és Zayzon Csaba
estje. Pannon Várszínház (Veszprém)
Belépõdíj: 700 Ft
December 22.
"KARÁCSONYVÁRÓ" PROGRAMOK
10 óra Karácsonyi csillag - a Ziráno
Színház elõadása
11 óra Játszóház - ajándékkészítés
Belépõdíj: 500 Ft

December 31. 19 óra
SZILVESZTERI BÁL
Zene: Solid Face. Vacsora: Régimozi
Étterem. Éjfélkor tombola, értékes nyereményekkel.
Belépõdíj vacsorával együtt: 7900 Ft

"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet alkotásaiból
Megtekinthetõ: 2010. január 31-ig
"VALAHOL FENN …" - Z. Soós István
kiállítása. Megtekinthetõ: 2010. március 31-ig

KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: december 31-ig
KANIZSAI GRAFIKÁK - kiállítás
Bene János alkotásaiból
Megtekinthetõ: december 31-ig
December 19. 18 óra
KANIZSA BIG BAND
Karácsonyi koncert
Belépõdíj: 500 Ft
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NB I-b
ben a „Közutas” biliárdosok

A KDE-Kanizsa-Közutas 2009. évi pool biliárd bajnokságban NB I osztályba jutott csapata.
Álló sor (balról jobbra): Baluka Péter, Eleftherios Kiriakidis, Lengyák György, Berkecz András.
Guggoló sor (balról jobbra): Rab Benedek, Mészáros Szabolcs

Az elõzetes feljegyzések alapján állítható, hogy történelmi sikert ért el a Kanizsa Darts Egyesület biliárd együttese, hiszen a
KDE-Közutas-Kanizsa az NB II
A-csoportját megnyerve feljutott
az NB I-et alkotó egységek mezõnyébe. A szakosztály 2006 decemberében alakult, s elsõként

2008-ban az NB II/A csapatbajnokságában indulhatott, a pontvadászatot pedig a harmadik helyen
zártak. A csapatot alkotó játékosok idén egytõl-egyig kiváló teljesítményt nyújtottak, közülük a
legeredményesebb Berkecz András volt 15 gyõzelemmel. A szezon során Baluka Péter és Rab

Benedek 13-13 mérkõzést hozott
le sikerrel, Mészáros Szabolcsnak
11 gyõzelme volt, Lengyák György kilenc alkalommal volt jobb ellenlábasánál, Eleftherios Kiriakidisz pedig nyolcat nyert.
A szezon elején az együttes
tagjai csak halkan beszéltek a feljutási célokról, az évad során aztán egyre nagyobb lett az étvágyuk, bár a Komló, a Tatabánya
és a Zalaegerszeg is kimondottan
erõs kerettel rajtolt, tehát végig
kiélezett volt a küzdelem. A döcögõs kezdetre jó példa, hogy
döntetlent játszottak a tatabányaiakkal, szoros gyõzelemmel tudták le a tavaly még NB I-es Komlót, majd a második számú kanizsai csapattal, a Golddal is csak
eldöntetlenre végeztek. Ezt követõen aztán nem volt megállás, s
mindössze egyetlen vereséget
szenvedett csak el a Közutas. Jövõre tehát irány az NB I, remélhetõleg újabb nagy csatákkal,
küzdelmekkel.
P.L.

Ez történt (december 17-3
31.)…
… 20 esztendeje: a férfi asztalitenisz NB II-ben megszerezte az
elsõ idegenbeli gyõzelmét a
Nagykanizsai Tungsram SE, miután az Ajkai Üveggyár egységét
legyõzték 11:5-re (Zborai, Beck
3-3 gyõzelem). A XI. Coca-Cola
Kupa teremfoci tornán a fináléban
a Bognár József vezette Bútorgyár 4-0-ra gyõzte le a Szeszipar
csapatát. A sportakrobaták ceglédi
Kossuth Kupáján a nemzetközi
mezõnyben a kanizsai Ramocsa
Kornélia – Gajcsi Réka nõi páros,
valamint a Kreiner Aida – Ramocsa Krisztián vegyes páros szerzett elsõ helyet.
… 15 esztendeje: Vártok Ákos,
a Tungsram SE NB I-es kézilabda
csapatának kapusa meghívást kapott a Törökországban megrendezésre kerülõ egyetemi és fõiskolai
vb-re készülõ magyar válogatottba. Az NB I-es futball együttesek
téli teremtornájának fehérvári középdöntõjében Olajbányász SE
(gólok: Pécsi és Kiss I. 2-2, Agics
Vidóczi, Iványi) – FTC 7-5, majd
UTE – Olajbányász (Farkas J. 3,
Fekete, Kiss I.) 11-5, a tornát vé-

gül a Vác nyerte. Az NB I B-s nõi
kosarasoknál az óévet két gyõzelemmel búcsúztatta a MÁV NTEKanizsa Sörgyár: – Bajai TKElma 85-61, valamint – Nagykõrösi KK 88-65. A VI. Tungsram
Kupa nemzetközi kézilabda torna
döntõjében
Tungsram
SE
(Becskei 8 gól) – Hort SE 34-28
… 10 esztendeje: a zalaegerszegi nemzetközi Szalon Sör teremfutball-torna döntõjében ZTE
FC – Olajbányász FC (g.: Horváth Gy., Marinkovics, Pálfi) 4-3.
A felnõtt vívó ob-n nõi kardban
Dani Diána (MÁV NTE) a harmadik helyen végzett. Az úszók
felnõtt Budapest-bajnokságán
Papp Viktória (Bolyai DSE) 50 m
és 100 m mellen szerzett bronzérmet. A Kanizsa KK-DKG East az
NB IB-s csoportjában megszerezte az alapszakaszbeli második helyet, miután a Veszprémi Egyetem
csapata ellen idegenben nyert 8157-re (legjobb kanizsai dobó:
Farkas 24/6 pont). December 27én a Kanizsa Kerékpáros Klub támogatói szerzõdést kötött az olasz
MAPEI céggel, majd leigazolta az

országúti bajnok Arany Gábort az
FTC-bõl. A késõbbi magyar válogatott Kerekes Zsombor távozott
az Olajbányász FC-tõl, miután az
átigazolási idõszakban elfogadta a
DVSC
labdarúgó-csapatának
ajánlatát.
… 5 esztendeje: a sakk NB Iben Hajdúböszörmény (5.) – N.
Tungsram SK (3.) 4,5:7,5. Silló
Dániel korcsoportjában a rövidpályás úszó vidékbajnokságon négy
elsõséget zsebelt be Hódmezõvásárhelyen. A férfi kosárlabda NB I
B-ben a Kanizsa KK-DKG East
csapata a hatodik helyrõl várta az
új évet, mivel a Silló Zsolt edzette
csapat (Koma 21 pont) hazai környezetben kapott ki a Bajai KKtól, míg a nõknél a harmadik Kanizsa DKK szenvedett vereséget
ki a listavezetõ OSC otthonában.
A sportakrobaták korosztályos
Budapest-bajnokságáról
a
Zalaerdõ HDSE két arany-egy
ezüst-négy bronz kollekcióval térhetett haza. A felnõtt lábtoll-labda
országos bajnokságon Hartai Attila (ZDSE) 2002 után ismét elsõ
helyet szerzett.

15

Asztalitenisz. Az utolsó õszi
fordulóban a nõk Extraligájában
Szekszárdra látogatott a Kanizsa
Sörgyár SE (8.) együttese, ahol a
helyi AC-vel (7.) mérkõzött. A helyezések között, mint az látható,
nincs nagy különbség, minõségben
már inkább, hiszen a hazaiak végül
6:1-re nyertek. Az egyetlen gyõztes
mérkõzést Ladányi Dóra jegyezte.
Cselgáncs. Tizenegyedik alkalommal volt házigazdája az NTE
1866 dzsúdó-szakosztálya a nemzetközi Mikulás Kupának, melyen
a magyar csapatok mellett horvát
és szlovén egyesületek is indították
versenyzõiket. A csapatversenyben
a végsõ gyõzelmet a házigazdák (6
arany, 9 ezüst, 13 bronz) mindössze
négy pont elõnnyel szerezték meg a
176 pontos kaposváriak elõtt. Az
elsõk között a kanizsaiak Huszár
Martint, Huszár Mátét, Mátyás Milánt, Mihovics Szabinát és Németh
Józsefet köszönthették.
Kosárlabda. A férfi NB I B
Nyugati csoportjának tizedik fordulójában súlyos vereséggel veszítette el
veretlenségét a Kanizsa KK-DKG
East (2.) együttese Sopronban. A
SMAFC-NYME (3.) gárdája 97-61re gyõzte le Kovács Nándor legénységét. Az elõzõ körbeli, veszprémiek
fölött aratott siker után tehát a soproni mérkõzésre történt ráhangolás,
valamint a dél-zalai klub játékosainak
ráhangolódása enyhén szólva sem sikerült jól. Az ez évi folytatásból még
a Bonyhádnál való vizitálás van soron – a listavezetõvel december 18-án
mérkõznek Koma Dánielék.
Sportakrobatika. A Zalaerdõ
Hevesi DSE növendékei az ötödször megrendezett Fradi Kupán
szerepeltek a fõvárosban, s a kanizsaiak 14 egységgel képviseltették
magukat a sportág rangos rendezvényén. A Farkasné Bolin Ildikó,
Zakó Krisztina, Bódi Szabolcs,
Ramocsa Krisztián és Vizlendvai
László edzette dél-zalaiak összesen hat aranyat, négy ezüstöt, valamint négy bronzérmet szereztek.
Vívás. A felnõtt vidékbajnokság küzdelmeit Szombathelyen
rendezték, melyen az NTE 1866 vívói több remek sikernek is örülhettek. A felnõtt nõi kardozók újoncai
között Osvald Anna szerzett bajnoki címet, míg férfi tõrben Szmodics
Zoltán második, a még kadet korosztályú Somoskeõy Péter pedig
harmadik lett. A tõrözõ csapatban
aztán sikerült kiteljesíteni a férfiak
sikerét, hiszen az NTE 1866 egysége (Bartha Tamás, Pataki Zoltán,
Somoskeõy Péter és Szmodics Zoltán) megnyerte a versengést.

43.qxd

2009.12.17.

16

15:03

Page 16

Kanizsa – Karácsony

Könyvbemutató!

2009. december 17.

„Piros rózsák beszélgetnek…

ARöst János által írt és szerkesztett „Kanizsai háromszög” (Közélet és humor 1989-2009) rendhagyó, zenés, vidám könyvbemutatója december 19-én (szombat) 14
órakor lesz a Honvéd Kaszinóban.
Köszöntõt mond: Kovács Kálmán.
A könyv utószavában az író így
foglalja össze a tartalmat: „Tisztelt Olvasó! A „Kanizsai háromszög” a kanizsai közélet 20 évét
öleli fel, a rendszerváltástól napjainkig. Teszi ezt úgy, hogy a kronológiai adatok mellett a személyes
véleményem, életszemléletem,
érzelmeim, gondolataim is jelen
vannak, és alapvetõen tükrözi liberális társaim liberális gondolkodását, a liberális nézõpontot...
A kötet december 20-ától
(vasárnap) a Deák könyvesboltban kapható.

Szekeres Adrien
adventi koncertje
Advent harmadik vasárnapjának estéjén a Jézus Szíve Plébánia
templomában Szekeres Adrien
adott ünnepi koncertet. A népszerû
énekesnõ koncertjének zeneanyagát a tavaly megjelent Szeretet ünnepén és a legutóbbi Csak játék címû lemezeinek dalai szolgáltatták.
A dalok a karácsonyról, a télrõl és
mély emberi érzésekrõl szóltak. A
nagysikerû hangversenyen az albumok dalain kívül olyan klasszikus karácsonyi dallamok is fel-

csendültek, mint a Csendes éj és a
Mennybõl az angyal. Szekeres
Adrien jó hangulatú koncertjét a
Farkas Ferenc zeneiskola kórusának vendégszereplése színesítette.
Cz.Cs.

…bólintgatnak, úgy felelnek,
egymásnak” – kezdõdik Károly nótája. Karolina legkedvesebb dala
meg ekképpen: „Emlékszel, utolsó
beszélgetésünket egy száguldó
mentõautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha
valahol a sziréna felhangzik, pedig
akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, minthogy elhagyjuk egymást…”
Ezek a dalok december 24-én ismét felcsendülnek a lemezjátszón, a
házaspár 40. házassági évfordulóján.
Szûk családi körben ünnepelnek, két
felnõtt lányuk társaságában. Nagy
költekezést nem terveznek, Károly
azonban sejti, lányai meglepik majd
egy szép nagy tortával.
A szobát szivárványszínekben
ragyogják be a karácsonyi fények,
beszélgetésre késztetve a szemlélõiket úgy, mint ahogy a piros rózsák
beszélgetnek, bólintgatnak, úgy felelnek egymásnak. Felidézik közös
életük történetét. – Husikám! – szólítja a férfi a nõt, s ugyanolyan csillogó szemmel mosolyognak egymásra, mint 40 évvel ezelõtt…
Ronda, havas idõ volt 1969. december 24-én. Gyalogosan indult

el Leveli Károly Palinból Bánokszentgyörgyre, a menyasszonyáért.
Amikor a tanácsi esküvõrõl a
templomba vonultak, a bámészkodók az árokba csúsztak, hogy közelebb kerüljenek hozzájuk. Kíváncsian figyelték, vajon kit hozott a
házhoz a fiú! Az a beszéd járta, õ a
legszebb menyecske a faluban.
De nemcsak a mesében fordul
elõ, hanem ezúttal a valóságban
is, hogy egymás után jöttek otthon a problémák. Édesanyja megszokta, hogy a fia mindig leadja a
keresetét, és az idõsebb asszonyok különben sem szerették, ha
valaki tanácsokat osztogat, vagy
netán megkérdez valamit. Hogyha fõzni akart, nem jutott neki
hely a tûzhelynél. Megszokott dolog volt, hogy munkaidõ után cukorrépát kapáltak, vagy sötétedésig szénát gyûjtöttek. S mivel kicsi lakásban éltek, Károly bejelentette, szeretne egy szobát építeni maguknak, de ezt nem engedték meg neki. „Hát akkor nincs
mese, épülök egy házat” – válaszolta. Reggeltõl estig az erdészetnél dolgozott, s mikor látta,
egyre csak fogy a felesége, orvoshoz vitte, s eldöntötte, albérletbe

költöznek. Hamarosan telket vásárolt, s hitelre családi házat épített. Úgy tervezték, hogyha Hajnika és Karolina férjhez megy,
mindegyik családjának jusson
hely otthon.
Idõnként a kisgyerekekkel együtt
hazahívták õket, a disznóvágásnál,
betonozásnál szükség volt otthon a
segítségére. Mielõtt 1979-ben agyvérzésben meghalt az édesanyja,
magához hívatta õket, mondani
akart nekik nagyon valamit, de már
nem jött ki érthetõ szó a száján. Arra
tanította a gyerekeit, hogy ne csapjanak be senkit. Inkább szegénységben éljenek, de becsületesen. Nehéz,
küzdelmes életük volt a szüleikkel
együtt. Az uraságban sokat kellett
dolgozni. A felszabadulás után magángazdálkodók lettek, öt hold föld,
másfél hold rét volt a tulajdonuk. Éjt
nappallá téve dolgoztak. Hatan voltak testvérek, a gyerekeket taníttatni,
öltöztetni kellett. Tíz éves korától kivette a részét a mezõgazdasági munkákból. Meg kellett termelniük a napi élelmiszert, a nyolcfõs család számára szükséges búzát.
1984-ben súlyos közúti baleset
érte a házaspárt. Hónapokig kórházban feküdtek, s ez volt apropója Karolina kedvenc dalának is
(írásunk elején). A feleséget leszázalékolták, de felépülése után szerencsére el tudta látni a családot, a
gyerekeket tisztességesen felnevelte. Károly az erdõgazdaságnál
eleinte fakitermeléssel kereste a
kenyerét, késõbb kerületvezetõ,
majd mûvezetõ lett. 46 év munkaviszony után tavaly vonult nyugdíjba. Most a fûrészüzemben teljesít portaszolgálatot, csakhogy rönköt lásson, és érezze az fa illatát.
S hogy mi kavarta fel a közelmúltban a régi emlékeket? Egy
másik évforduló. Károly édesapja
születésének századik évfordulója,
amelyre nem kaptak meghívást.
Így csak gondolatban lehettek
együtt. Az ismerõsök is hiányolták
õket az újságokban megjelent családi fényképrõl.
– Igazából nem tudunk senkire
sem haragudni. December 24-én
betöltjük a 40. évet együtt jóbanrosszban a kis husikámmal, mert el
nem hagyjuk egymást!
– És a két kislányunkat – súgta
neki a felesége.
Bakonyi Erzsébet

