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tudósításokat, 
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Volt is nagy érdeklõdés, ha
már a pótszékek is elõkerültek,

az már jelent valamit – pedig
így történt a Batthyány Lajos

Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola Alapítványi

Bálján, amikor a középiskolai
intézmény végzõs tanulói az An-

gol és Bécsi Keringõ lépéseihez
a tánctéren felsorakoztak.

Volt is nagy várakozás Balogh
László iskolaigazgató és Cseres-

nyés Péter polgármester köszöntõ
szavai után a Medgyaszay Ház

báltermében, a fiatalok pedig jól
vizsgáztak abból, amit majd a

szalagavatón is vélhetõen hasonló
(de legalább ilyen) színvonalon
prezentálnak közönségük felé.
Volt is nagy taps, mely a sor-

rendben tizennyolcadik bál mûso-
ri részét végig is kísérte, aztán

jött Mikó István  színmûvész elõ-
adása az étkek felszolgálása elõtt,
s a színpadi hangulat megadta az
alaphangot az est további folyta-

tásához.
Melybõl nem maradhatott ki a

téli hónapot felforrósító rumba és
samba bemutató, de Domián Bá-
lint, Salamon Kata, Salamon Sá-

ra, illetve Vlasics Ákos négyes
tánc-formációjára sem lehetett pa-

nasz a szórakozás pillanataiban.
A telt házas rendezvényen ter-

mészetesen nem csupán az evõ-
eszközök csilingelése szolgáltatta
a (késõbbi) talpalávalót, hiszen a
Magton Tánczenekar gondosko-
dott arról, hogy a vendégek még

hosszú órákon át felhõtlenül érez-
hessék magukat a vacsora finom

fogásai után.
Hogy aztán jó néhány bálo-
zó öröme csak fokozódjon a

több tucatnyi tombolán nyer-
hetõ nyeremény kisorsolása

után – a fõdíj alapján vannak
akik a sípályák felé vehetik

vagy vehették az irányt a báli
szórakozás után.

BBááll aa
BBaatttthhyyáánnyybbaann
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Január 23-án, hétfõn zárult le
az ökumenikus imahét, amely-
nek helyi liturgiáját Deme Dávid
evangélikus lelkipásztor állította
össze. Beszélgetésünk elsõ lépé-
seként visszalapoztunk az ima-
hetek elindításának idõpontjá-
hoz; ennek során arra kértük a
nagytiszteletû urat, idézze fel,
hogyan is indult el városunkban
ez az évrõl évre megtartott ima-
alkalom.

– Az elsõ ökumenikus alkalmak
több mint húsz éve kezdõdtek
Nagykanizsán, illetve a város von-
záskörzetében. Úttörõ szerepe volt
ebben a nagyrécsei Grétsy János
plébános úrnak. Az õ nyitottsága,
szeretete, befogadó készsége révén
a nagykanizsai evangélikus és re-
formátus gyülekezet tagjai a már
mûködõ országos imahét kapcsán
egy alkalommal Nagyrécsén talál-
koztak, ahol a szentmise keretein
belül egy protestáns lelkész is hir-
dethette Isten igéjét. Az imahét
1991-ben kezdõdött meg váro-
sunkban a jelenlegi formájában.

– Korunk, társadalmunk rákfenéje
a széthúzás, az „Oszd meg és ural-
kodj!” szemlélet. Vélhetõen az imahét
az összetartozást kívánja erõsíteni?

– Az imahét alkalmai rávilágíta-
nak arra, hogy sokkal erõsebbek az
összetartó kapcsok, mint amik elvá-
lasztanak bennünket egymástól.
Ebben a közösségben csak gazda-
godhatunk. Megtapasztaljuk, hogy
egy-egy felekezet liturgiája, ke-
gyessége, Krisztushoz kötõdõ hite,
bizodalma, reménysége, a Szenthá-
romság Istennek, az Atyának, a Fi-
únak, a Szentléleknek segítségül hí-
vása, dicsérete, magasztalása nyil-

vánvalóvá teszi, hogy mi egy test-
nek tagjai vagyunk. Kétségtelen,
hogy a történelem során a részekre
szakadtság következtében ennek a
testnek fájdalmát is éljük. Örvende-
tes volt ráébredtünk arra, hogy
Krisztus keresztje összetart minket.
Minél közelebb kerülünk Krisztus-
hoz, annál közelebb kerülünk egy-
máshoz. Ezt egy kocsikerékkel le-
hetne szimbolizálni, amit a küllõk
tartanak össze, miközben a közép-
pontban az agyhoz, a meghajtó ten-
gelyhez csatlakoznak. Ha nincs ez a
középpont, akkor szétesik az egész.
Ilyen a mi keresztény életünk is. Ha
nem kapcsolódunk a középpontban
lévõ Krisztushoz, akkor szétesünk.
Krisztus segítségével teremthetünk
egy funkcionális egységet, amely-
nek nem csak szavakban, templom-
ban bezárt közösségben kell jelen
lennie ebben a világban. Semmit
sem érne a kereszténységünk, ha
bezárkóznánk.

– Gyakran hallani, hogy a hit
magánügy…

– Valóban, legszemélyesebb
magánügyem az Istennel való kap-
csolatom. Ha átélem, hogy õ bûn-
bocsánatot adott Krisztusban, aki
életét adta értem, feltámadt; on-
nantól kezdve már a legszemélye-
sebb közügyem lesz õt képvisel-
nem. Nem hatalommal, erõszak-
kal, hanem az õ lelkével.

– Az idei imahét miben különbö-
zött az eddigiektõl?

– Az ideit a Jeruzsálemben élõ
keresztyének állították össze. Tud-
juk, hogy ott békétlenség és vi-
szály van. Gyakran veszély fenye-
geti az ott élõket. Nehéz megtalál-
ni a békesség, a kiengesztelõdés
útját. Ezért nagy jelentõségû, hogy
az ott élõ keresztyének úgy állítot-
ták össze az idei imahét vezérfona-
lát, hogy visszautalnak a kezdetre.
Az elsõ keresztyén közösségek,
gyülekezetek tulajdonképpen az
egyház születésének idejére, va-
gyis pünkösdre utalnak, amikor a
Szentlélek kiáradt. Az akkor meg-
tért háromezer emberbõl jött létre
az elsõ gyülekezet. A vezérfonal

azt idézi meg, hogy akkoriban a
keresztény közösségek egyek vol-
tak, mert a Szentlélek teljes egysé-
get teremtett. Egyek voltak a kö-
zösségi létben, az apostoli tanítás-
ban. Mindenkit nyitottsággal befo-
gadtak. Egyek voltak a kenyér
megtörésében, az asztalközösség-
ben, de az úrvacsorában Krisztus
testének és vérének közösségében
is részesültek. Egyek voltak az
imádságban. E négy pillér nyomán
olyan közösség épült, hogy a kí-
vülállók csodálatát váltották ki. Ez
a négy pillér áll most példaként
elõttünk ezen az imahéten. Ezek-
bõl merítünk erõt. Lássuk meg,
hogy közösségben tudjuk megélni
a kereszténységet! Egymásra va-
gyunk utalva ebben a világban.

– Az elõzõ évekhez képest nõtt az
érdeklõdés? Többen vettek részt az
alkalmakon?

– Nagy örömmel tapasztaltam,
hogy valamennyi alkalomkor meg-
teltek a templomok. Más felekeze-
tekhez tartozó lelkésztársaimmal
azon gondolkodunk, hogy nem kel-
lene megelégednünk az évenkénti
egyszeri imahéttel. Keresni kellene
a kapcsolódó pontokat, a közösség-
teremtõ alkalmakat, ahol a hitben
erõsíthetjük egymást, bár tudom,
hogy lelkésztársaim tele vannak
munkával, feladatokkal. Hatalmas
igénybevételnek vannak kitéve. Jé-
zus mondja: Az aratnivaló sok, a
munkás kevés. Imádkozunk, hogy
az Úr további munkásokat küldjön
az õ aratására.

– Ha már a munkánál tartunk,
úgy tudom, rendszeresen ön szer-
keszti a helyi imahetek liturgiáját?
Nem fárasztó ez?

– Nagy örömmel végzem e meg-
tisztelõ feladatot. Erre bármikor
kész vagyok, mert ha az a kegyel-
mi ajándék adatik, hogy összekötõ
kapocs lehetek emberek, felekeze-
tek között, akkor ez számomra
nagy ajándék; így fogom fel. Egy-
egy ilyen imahét feltöltõdést jelent
inkább a további idõszakra.

Czene Csaba

KKöözzeelleebbbb KKrriisszzttuusshhoozz,,
kköözzeelleebbbb eeggyymmáásshhoozzA Nagykanizsai Inkubátorház

és Innovációs Központ is csatla-
kozott ahhoz a felhíváshoz, amely
hozzájárulhat Horváth József
hahóti fiatalember gyógyulását
elõsegítõ  õssejtbeültetéséhez.

A PET-palackok kupakjainak
gyûjtésével akció indult azért, hogy
a motorbalesetet szenvedett, s de-
réktól lefelé lebénult huszonhét
éves fiatalembernek segítséget
nyújtsanak az orvosi beavatkozás
elvégzéséhez. A Nagykanizsai In-
kubátorház és Innovációs Központ
is csatlakozott a gyûjtéshez, és kér
minden segíteni akaró magánem-
bert, céget és szervezetet, hogy a
Pet-palack kupakját hozza be a
Nagykanizsai Inkubátorház és In-
novációs Központba. Címünk:
Nagykanizsa, Buda Ernõ u. 19.,
mely Ipari Parkban a régi 7-es útnál
található. Átvétel munkaidõben
reggel 7:30-18 óráig. Az össze-
gyûjtött kupakokat a családnak ad-
juk át. Közös gyûjtéssel segíthe-
tünk egy embertársunknak  és hoz-
zájárulhatunk környezetünk meg-
óvásához. 

GGyyûûjjttssüünnkk eeggyyüütttt 
aazz eeggéésszzssééggéérrtt

Harmadik állomásához érke-
zett a Humánökológiai Szabad-
egyetem rendezvénysorozata,
melynek alkalmával elõadással
egybekötött filmvetítésen, ezt
követõen pedig a hallottak-lá-
tottak megbeszélésén vehettek
részt az érdeklõdõk.

Ebben a hónapban a Thúry
SZKI tanulói nézték meg a Klí-
maváltozás hatása a fajok vándor-
lására címû filmet, amely elsõsor-
ban az állatok vándorlásával és a
növények elõfordulási helyeinek
megváltozásával foglalkozott.
Nagy számban fordulnak elõ
ugyanis olyan fajok, amelyek a
felmelegedés miatt északról délre
kénytelenek új lakhelyet keresni,
míg mások pont fordítva. Hosszú
kutatások eredményeként sikerült
körvonalazniuk a témával foglal-
kozó kutatóknak, hogy honnét in-
dultak a vándorlások, illetve mi-
lyen módon befolyásolták az adott
terület flóráját és faunáját. Rámu-
tatott arra is, a változást hozó fo-
lyamat nem feltétlenül negatív ki-
menetelû. 

KKöözzééppppoonnttbbaann aa 
kköörrnnyyeezzeettüünnkk
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A nevet hirdetõ tábla új, a ha-
táskör azonban ugyanaz a volt
ÁNTSZ kanizsai, Csengery utcai
irodáiban. A kormányablakok
megnyílásával ugyanis ez az in-
tézmény is új nevet kapott, a to-
vábbi tudnivalókról dr. Buzás
Judit kistérségi tiszti fõorvos tá-
jékoztatta lapunkat.

– Kormányhatározat született
arról, hogy melyek azok az állam-
igazgatási szervek, amelyek a kor-
mányhivatal alá tartoznak, így ke-
rült ebbe a körbe az ÁNTSZ is. A
kormányzati tervek szerint 2013
december 31-ig fogják megvalósí-
tani ezt az újfajta közigazgatási
gyakorlatot. A feladatok és a hatás-
körök, valamint az ügyfélfogadási
idõpontok jelenleg nem változtak,
viszont új nevet kaptunk: Zala Me-
gyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerv
Nagykanizsai, Letenyei, Zalaka-
rosi Kistérségi Népegészségügyi
Intézete lett az ÁNTSZ. Az általá-
nos ügyek tekintetében a kormány-
ablak nyújt széleskörû tájékozta-
tást, hogy adott ügyeket mikor és
milyen hatóságnál intézheti az
ügyfél, illetve adott ügy kapcsán
milyen kérelmet, formanyomtat-
ványt szükséges benyújtani. A kor-
mányablak segítséget nyújt ezek
kitöltésében, a csatolandó doku-
mentumok ellenõrzésében is. A ré-
gi ügyfélfogadási idõpontokban
kereshetnek minket az ügyfelek,
így hétfõn és pénteken reggel ki-
lenctõl délig, szerdán pedig a dél-
elõtti idõpont mellett délután ket-
tõtõl négyig folyik az ügyintézés.
Egyedül a temetési ügyek intézé-
sére nem vonatkoznak ezek az idõ-
pontok, hiszen törvény írja elõ,
hogy kilencvenhat órán belül el
kell temetni a halottat. Ebben az
esetben teljes munkaidõben  fo-
gadjuk az ügyfeleket. A Családvé-
delmi Szolgálat ügyfélfogadása is
változatlan, hétfõ, csütörtök 8-16
óráig, a pénteki napon, nyolctól
délig vagyunk.

– Milyen feladatokat látnak el?
– Tevékenységünk rendkívül

sokrétû. Az említett temetési ügye-
ken kívül hatáskörünkbe tartozik
még a járványügy, a közegészség-
ügy területei a kémiai biztonság,
az élelmezés- és táplálkozás-
egészségügy, gyermek- és ifjúság-
higiéné, telep- és környezet-egész-
ségügy, a védõnõi szakfelügyelet,

az ápolási szakfelügyelet, az
egészségügyi igazgatás, valamint
az egészségnevelés-egészségfej-
lesztés. Alapvetõen népegészség-
ügyi feladatokat látunk el. A kor-
mányhivatal létrejöttével  a jó ál-
lam megvalósítása, ezen belül pe-
dig a még jobb ügyfélbarát tevé-
kenység kialakítása a cél. Az épí-
tésügyi, valamint a kereskedelem,
vendéglátás és közétkeztetés terü-
letén, a szociális otthonok ellátásá-
nál, vagy a gyermekvédelemnél az
intézetünk szakhatóságként van je-
len. A temetkezési ügyeknél és az

egészségügyi szolgáltatók mûkö-
dési engedélyeknél engedélyezõ
hatóságként mûködünk, valamint a
veszélyes anyagok, keverékek  be-
jelentését is ellenõrizzük, hiszen
ez jogszabályi elõírás szerint iga-
zolás köteles. A kormányablaknak
minden tájékoztatást átnyújtot-
tunk,  ügyfél-tájékoztatókat,
nyomtatványokat. 

– Vannak olyan tevékenységek,
amelyek épp a téli idõszakban ak-
tuálisak?

– Ami jelenleg nagyon idõszerû,
az a közeledõ influenza elleni vé-

dõoltások szervezése és az ezzel
kapcsolatos tájékoztatás. A jár-
ványügyön belül ki kell vizsgál-
nunk az új fertõzõ betegségeket is,
közel kilencven azoknak   száma,
amelyeket az orvosoknak be kell
jelenteniük, mindez pedig megle-
hetõsen nagy adminisztrációt igé-
nyel. Szintén komoly adminisztrá-
ciót jelent a folyamatos életkorhoz
kötött védõoltások szervezése, je-
lentések fogadása.  A másik fontos
feladatunk az egészségügyi szol-
gálatok mûködési engedélyezése,
szinte nincs is olyan hét, hogy ne
jelentkezne új szolgáltató illetve
változásra, módosításra kérelem.

Z.A.

NNiinnccss iinnfflluueennzzaajjáárrvváánnyy,, ddee aajjáánnllootttt aazz oollttááss
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AA hhaattáásskköörr mmaarraaddtt,, aa nnéévv vváállttoozzootttt

Tavaly novembertõl egészen a
szezon végéig lehet kérni az inf-
luenza elleni oltást,  indokolt jár-
ványtól tartani, mivel az influen-
za kiszámíthatatlan. Ezért érde-
mes igényelni az ingyenes oltást,
különösen a célcsoportokba tar-
tozóknak.

A Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv Nagykanizsai, Letenyei,
Zalakarosi Kistérségi Népegész-
ségügyi Intézete, illetve dr. Buzás
Judit kistérségi tiszti fõorvos által
szolgáltatott adatok alapján janu-
ár elsõ két hetében Nagykanizsán,
a figyelõszolgálatra kijelölt orvo-
sok, összesen huszonöt fõnél ész-
leltek influenzaszerû megbetege-
déseket. 2010 október huszonöt
és 2011 január kilencedike között
tizenhatezer adag Fluval AB oltó-
anyag állt a kistérség rendelkezé-
sére, ebben az idõszakban össze-
sen tizenkétezer kilencszáznyolc-
vanhét volt az oltott személyek
száma. A Fluval P oltóanyag
négyezer-kétszáz darab volt, eb-
bõl hatszáznyolcvannyolc adagot
használtak fel. Érdemes odafi-
gyelni a betegség jeleire, amelyek
közül az egyik legjellegzetesebb,
hogy hirtelen kezdõdik, leggya-
koribb tünetei pedig a magas láz,
de lehet láz nélküli is, izomfájda-
lom, köhögés, torokfájás, nátha,
fáradtság. 

Háromféle oltást vehetnek
igénybe az erre jogosultak, a há-
romkomponensû szezonális és
pandémiás influenza elleni Fluval
AB-t, a szintén háromkomponen-
sû Vaxigrip gyermekeknek, vala-
mint a 2009-es egykomponensû

Fluval P oltóanyagot. A térítés-
mentes oltásokra jogosultak köre
azonban a három vakcina esetében
eltérõ. A Vaxigrip oltóanyaggal 6-
35 hónapos korú krónikus beteg
gyerekek, Fluval AB oltóanyaggal
védõoltásban részesítendõk közé
tartoznak a három évesnél idõ-
sebb, súlyos betegségnek kitett
betegek (például krónikus légzõ-
szervi betegségekben szenvedõk,
asztmás betegek, szív-és érrend-
szeri betegségben szenvedõk, im-
munhiányos állapotban szenve-
dõk), várandós nõk, huzamosabb
ideig ápolt személyek, tartós szali-
cilát-kezelésben részesülõ gyer-
mekek és serdülõk, valamint a
hatvanöt éven felüliek egészségi
állapotuktól függetlenül. A térítés-
mentes Fluval P védõoltást a vá-
randós nõknek és azoknak, akik az
influenza-idõszakra tervezik a
gyermekvállalást, a hatvan és hat-

vannégy év közöttiek, az egy és
huszonnégy év közötti egészséges
fiatalok, az iskolákban illetve ügy-
félszolgálati munkakörben dolgo-
zók, valamint a háziállatokkal
(sertés, ló, baromfi) foglalkozók. 

Európában, az elõttünk álló inf-
luenza szezonban várhatóan az
influenza (H1N1)v vírus mellett a
szezonális (H3N2 és B) törzsek is
jelen lesznek. A háromkomponen-
sû Fluval AB ezt a három törzset
tartalmazza.

Veszélyeztetett sajnos bárki le-
het, még az egészségesek is, legha-
tékonyabban pedig a védõoltással
védekezhetünk ellene. Emellett
ajánlott a helyiségek gyakoribb
szellõztetése, kézmosás, megfelelõ
öltözködés, zsúfolt helyek kerülése,
szabad levegõn tartózkodás, több
zöldség-gyümölcs fogyasztása. 

Z.A.

Megnyitottunk! 
2011. január 14-én nyílt meg a Nagykanizsa és Térsége

TISZK Nonprofit Kft. 
CSEMEGE, AJÁNDÉK TANBOLTJA

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)

Sok szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Továbbra is várjuk  a helyi és környékbeli termelõk, õstermelõk 
jelentkezését termékeik árusítására az alábbi termékkörökben: 
pékárú és sütõipari termékek, füstölt húsok, felvágottak, tej, tejtermékek (te-
hén, juh, kecske), zöldség, gyümölcs, méz, gyümölcs készítmények (dzsemek,
gyümölcslevek, szárított gyümölcsök), száraztészta, bio-, reformtermékek, bo-
rok, égetett szesz.

Érdeklõdésüket, jelentkezésüket a 06-20-536-61-25 telefonszámon, vagy a
titkarsag@kanizsatiszk.hu  e-mail címre várjuk.
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A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara megalapításának 10.
évfordulója alkalmából jubileumi
ünnepi küldöttgyûlést tartott a ka-
mara. A Vasemberház Házas-
ságkötõ termében megjelenteket Dr.
Polay József elnök és Cseresnyés Pé-
ter polgármester köszöntötte. 

A polgármester beszédében ki-
emelte: tudjuk, ha a vállalkozókat

megbecsüli a társadalom, mennyit
tudnak segíteni, mennyit tudnak
tenni. A magyar vállalkozókra
óriási szerep jut abban, hogy sike-
rül-e kijutnunk ebbõl a mélypont-
ból, vagy sem, hiszen elsõsorban
a magyar kis- és közepes vállal-
kozók foglalkoztatják a munkaerõ
hatvan százalékát. Ha ez a vállal-
kozói réteg akar segíteni, és meg-
kapja hozzá a lehetõséget, el tu-

dunk indulni a mélypontról. Mint
már az elmúlt hónapokban a kü-
lönbözõ fórumokon elhangzott,
az önkormányzat és a kamara kö-
zött olyan együttmûködés jött lét-
re, hogy a helyi vállalkozók mél-
tán érezhetik, megbecsült tagjai a
város társadalmának. A helyi
Közbeszerzési Szabályzatot is
úgy alakítjuk át, hogy minél na-
gyobb számban kapjanak lehetõ-
séget a munkák elvégzésére a ka-
nizsai vállalkozók. 

A köszöntõk után Vállalkozások
– versenyképesség – kamara cím-
mel Dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
ke tartott elõadást. A kamara törté-
netérõl Dr. Polay József elnök osz-
totta meg gondolatait a jelenlévõk-
kel, akik közül sokan részesei vol-
tak a tíz évvel ezelõtti eseménynek
ugyanezen a helyszínen. Az évfor-
duló jubileumi emléklapok, kitün-
tetések átadásával zárult. A kamara
elnöksége a november 15-i elnök-
ségi ülésén döntött úgy, hogy meg-
köszöni és elismeri mindazon tag-

jainak és tisztségviselõinek áldo-
zatos, honorárium nélküli kamarai
tevékenységét, akik a városi kama-
rát támogatva tíz éven át példát
mutattak tisztességbõl, elkötele-
zettségbõl. Kamarai Munkáért-dí-
jat kapott Anek Judit, Kalmár Ist-
ván, Kálovics Ferenc, Kiss László,
Kurucz István, Nagy Jánosné, Dr.
Polay József, Cserti József és Wil-
heim Gábor. A város önkormány-
zata és a NKIK 2010. november
29-én tette közzé a „minõsített vál-
lalkozók jegyzékébe való felvéte-
lérõl” szóló felhívást. A január 10-
ig beérkezett kérelmeket elbírálta a
testület és döntött a „Nagykanizsa
Város Minõsített Vállalkozója”
cím odaítélésérõl. Az errõl szóló
tanúsítványt tíz vállalkozás tulaj-
donosa, illetve vezetõje vehette át:
ASC Vent Kft., Ép-Kanizsa Kft.,
Gázgép Kft., H-Csapó Bt.,
Kanizsa Ablak Kft., Kanizsa Trend
Kft., KM Light Kft., RMP Kft.,
Termoszerviz Kft., Vion-Mix Bt. 

B.E.
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A magyar kamarai mozgalom
több, mint 160 évre vezethetõ
vissza. Az elsõ kamarai kezde-
ményezésre még ennél is koráb-
ban, 1811-ben Fiuméban került
sor, míg a régi, történelmi Ma-
gyarország területén 1850-ben
Sopronban, a hûség városában
alakult meg az elsõ Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara – em-
lékezett a kezdetekre történelmi
áttekintõjében Dr. Polay József
elnök. 

Nagykanizsát ebben a korban a
kereskedelme határozta meg. Az it-
teni kereskedelmi forgalom az igazi
nagy kereskedõvárosok – Pozsony,
Kassa, Gyõr, Szeged, Nagyvárad –
forgalmával vetekedett, és a Du-
nántúlon elsõ helyet vívott ki magá-
nak. Ez köszönhetõ volt szerencsés
fekvésének, jelentõs vásárainak,
hatalmas magtárainak és kereske-
dõi nagyszámú hajóinak, melyek
rendületlenül szállították a tengere-
ken a különbözõ terményeket. 

Mivel a városban a kereskedés
vitte a prímet, melyet az 1860-as
években elindult elsõ magyarorszá-
gi vasútvonalak is erõsítettek, ná-
lunk ezen cégek testületei alakultak

meg legelõbb. 1851-ben alakult a
Nagykanizsai Kereskedelmi Testü-
let, mint a kereskedõk elsõ érdekvé-
delmi szervezete. A testület sikere
és az ipar fellendülése, a vasút nyo-
mán indult óriási fejlõdés – gép-
gyártás, dohányipar, sörgyár, kávé-
gyár, papírgyár, faipari telep, kon-
zervgyár –, lökést adott az ipari
egyesület létrehozásának is, mely-
nek neve elõször Ipartársulat lett,
majd késõbb Nagykanizsai Iparos
Testületre változott. A továbbra is
felfelé ívelõ kereskedelem, és a vas-
úttal szárnyakat kapott ipar dinami-
kus fejlõdése az 1900-as évek elejé-
re immáron ipari gócponttá is tette a
várost. Megalakult a Gyáriparosok
Szövetségének nagykanizsai fiókja,
Nagykanizsára helyezték a Zala
vármegyei iparfelügyelõséget, a
megyei iparkamara elnöke nagyka-
nizsai lett, és 1911 õszén Pongor
Henriket a Transzdanubia Rt. vezér-
igazgatóját választották meg a sop-
roni kamara elsõ levelezõ tagjává.
Sopronnal már az elsõ pillanattól jó
volt a kapcsolat, hiszen korábban a
budapesti vasút mellett a Nagykani-
zsa – Sopron – Bécs vasútvonal lob-
bizásában is egymást támogatva ér-
tek el sikereket. Ennek szép példáját

mutatta, hogy a soproni kamarai
központ a három hónapos ipari
szaktanfolyam székhelyéül Nagy-
kanizsát választotta. 

Az önálló ipart ûzõ ipartestületi
tagok száma ezeregyszázkettõ volt,
amit most is elfogadnánk, és például
már az 1910-es évek elején éjfélig
mûködött a városban telefonszolgá-
lat az iparosok számára. De mielõtt a
dicsõ múltba teljesen belefeledkez-
nék, ugorjunk egy nagyot. 2000-ben
a törvény lehetõvé tette, hogy a me-
gyei jogú városok önálló kamarát
alakítsanak. Ezzel a törvény adta le-
hetõséggel élt Dunaújváros, Sopron
és Nagykanizsa. A soron kívüli ala-
kuló küldöttgyûlésre 2000. október
6-án, pont ebben a teremben került
sor, és a negyvenöt küldöttbõl har-
mincnyolcan voltak jelen. Ha körül-
nézek a teremben nagyon sok olyan
arcot látok, akik ott voltak a történel-
mi jelentõségû eseményen.

Az alakuló küldöttgyûlés egyhan-
gúlag mondta ki a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara meg-
alakulását – folytatta Dr. Polay Jó-
zsef. – A szavazás kihirdetése után a
küldöttek felállva tapsolták meg az
eseményt. Kipirult arcokat, tenni
akaró és egy új felépítésén munkál-

kodni képes küldötteket lehetett lát-
ni a teremben. Ötleteket vetettek fel,
mindenki segíteni akart, valósággal
izzott a levegõ. Optimizmus uralta a
légkört és egy új, nehéz, izgalmas
idõszak vette kezdetét. Az elsõ el-
nökre, Kovács Antalra és az elsõ el-
nökségre óriási feladat hárult. 

„Sokszor voltunk nehéz helyzet-
ben, fõleg az elején nagyon ko-
moly pénzügyi, eszközbeli és lét-
számproblémánk volt. A nehéz
idõszakban többször megkérdez-
tük a mintegy százhúsz fõs tagsá-
got és küldötteinket, egyesüljünk-e
a megyei kamarával! A válasz
mindig ugyanaz volt: nem, sõt má-
sodszor már informálisan jelezték,
ha az elnökség elveszíti hitét, ön-
ként mondjon le, hogy új, friss
erõk álljanak a helyükre, akik to-
vábbra is képesek biztosítani az
önállóságot. Tagságunk azóta fo-
lyamatosan növekedett, sõt, tavaly
több mint tíz százalékkal, melyben
volt tömeges belépés is. Mára el-
mondható, kiegyensúlyozottan
gazdálkodunk, és a városban ko-
moly tekintélye van a kamarának.
Ebben nagy szerepe van a 2008-
ban megválasztott elnökség helye-
sen meghatározott négy éves stra-
tégiai céljainak és azok folyama-
tos megvalósításának. Ezek között
különösen pozitívan szólhatok az
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ügyfélkiszolgálás színvonalának
javulásáról, a Széchenyi kártya
sikerérõl, a tanuló szerzõdés szá-
mok növekedésérõl, valamint a tíz
év alatt szerzett több mint kétszáz
sikeres rendezvényrõl.”

Dr. Polay József külön kiemelte
marketing tevékenységük minõségi,
ugrásszerû növekedését, valamint a
vállalkozók friss információkkal tör-
ténõ eredményes és gyors ellátását.
Jelentõs eredményt ért el a kamara
az önkormányzattal való együttmû-
ködésben, jelentõsen és többször
csökkentek a belvárosi bérleti díjak,
kedvezõen változtak az új munka-
helyteremtéshez adandó önkor-
mányzati támogatások. A helyi vál-
lalkozások munkához jutását segíti a
Nagykanizsa Minõsített Vállalkozó-
ja tanúsítvány létrehozása az önkor-
mányzat és a kamara együttmûködé-
sében. Az idei évtõl elõször adják át
és ünneplik közösen az Év Vállalko-
zója címeket. A kamara három ön-
kormányzati bizottságban – az okta-
tási, pénzügyi és városüzemeltetési
területen képviselteti magát. 2010
õszétõl rendszeresek a polgármester
és a kamara elnökének konzultációi,
részt vesznek egymás fontosabb ülé-
sein. Az idei év kiemelt feladata a
helyi közbeszerzési szabályzat oly
módon történõ átalakítása, hogy a
helyi vállalkozások ne szoruljanak ki
az indulás lehetõségébõl.

– Ha ez megvalósul, igazi áttö-
rést érhetünk el. Vállalkozóink ma
ezt az érdekképviseletet tartják a
legfontosabbnak – jegyezte meg
Dr. Polay József. – Úgy látom, új
polgármesterünk támogatja ezeket
a javaslatokat, számára is fontos,
hogy a helyi vállalkozások sikere-
sek legyenek, és fontos partnernek
tekinti a Nagykanizsai Kereskedel-
mi és Iparkamarát. A 2008-ban el-
kezdett, és azóta is sikeresnek bi-
zonyult utat szeretnénk tovább jár-
ni. Ugyanolyan lelkesedéssel, mint
a megalakulásakor, és olyan érett
profizmussal, mint azt 2008 óta
tesszük. Figyelünk az országos lé-
pésekre, különösen szimpatikus
Parragh úr érdekérvényesítõ stílu-
sa, melynek helyi átültetése szere-
pel céljaink között. Együtt kívá-
nunk dolgozni a társkamarákkal,
részt kérünk az összvárosi felada-
tok megoldásában. Támogatjuk
mind a város, mind a vállalkozók
számára elõnyös együttmûködési
formákat, de mindenekelõtt a
nagykanizsai vállalkozók érdekeit
kívánjuk markánsan megjeleníteni
– összegezte a kamarai elnök.

B.E.

– Milyen információkat tartott
fontosnak megosztani a küldöttek-
kel? – kérdeztük Dr. Parragh Lász-
lót. 

– A rendszerváltás után elég
hosszú idõnek el kellett telni ah-
hoz, hogy a vállalkozók rádöb-
benjenek, együtt kell mûködniük,
mert minél atomizáltabb egy piac,
minél jobban szét van szedve, an-
nál könnyebb meghódítani. Nem
véletlen, hogy nemcsak a magyar,
hanem valamennyi rendszerváltó
ország piaca egy szervezetlen,
szétszedett, szétvert gazdaság,
szemben egy osztrák, német, vagy
franciával. Ha ezt az összefüggést
megértjük, onnantól már köze-
lebb leszünk a megoldáshoz is,
mert akkor rájövünk arra, hogy az
együttmûködés mennyi elõnnyel
járhat. Például Ausztriában az
erõfölénnyel való visszaélést a
kamara sokkal jobban tudja tom-
pítani, mint nálunk. Ugyancsak
sokkal jobban vissza tudja szorí-
tani a körbetartozás kialakulását,
vagy a családvállalkozások pia-
con való szereplését, mert minden
piaci szereplõt lát. Persze így el-
jutunk addig a gondolatig, hogy
egy még erõsebben szervezett ka-
marára van szükség. Amikor kör-
betartozásról beszélünk az építõ-
iparban, nagyon egyszerû megol-
dás lenne az, hogy egy informati-
kai rendszerben jelezzük, ha vala-
mely vállalkozás vezetésében
részt vesz olyan vállalkozó, aki
korábban csõddel, vagy felszámo-
lással érintett cégnek a vezetésé-
ben részt vett. Ezzel nyilván nem
állítjuk azt, hogy õ nem jó vállal-
kozó, de megadjuk a lehetõségét
annak, akivel szerzõdni akar,
hogy az információ birtokában
ad-e neki 120 napos határidõt
vagy sem. Ezek az apró kis eszkö-
zök azok, amivel egy körbetarto-

zást gyengíteni, tompítani lehet.
Ausztriában ahhoz, hogy egy
blankettaszerzõdés érvényes le-
gyen, kell egy kamarai ellenjegy-
zés, mert ha nincs rajt, akkor az a
szerzõdés nem érvényes! Látjuk,
hogy a képzésben, a szakképzés-
ben milyen megemelt szerepe le-
het, továbbá a vállalkozói viták
rendezésében, a békéltetõ testü-
letben és a választott bíróságban.
Ugyanígy a felsõoktatásra való
ráhatásban, kereskedelemfejlesz-
tésben, és minden olyan területen,
ami a vállalkozások érdekeit érin-
ti.

– Többször felvetõdik mostaná-
ban az a kérdés, hogy kell-e városi
kamara vagy nem! 

– Úgy gondolom, a vállalkozók-
nak az a fontos, hogy elérjék a ka-
marát, minél közelebb legyen hoz-
zájuk, és legyen olyan tevékenysé-
ge, ami az adott vállalkozás szá-
mára fontos. Ilyen értelemben a
városi kamaráknak nagyon nagy
terepe van, hiszen az található leg-
közelebb a vállalkozáshoz. Vi-
szont a városi kamarák hátránya,
hogy kicsik. Minél kisebb egy
szervezet, annál kevésbé tudom
szakosítani. Hogyha hárman dol-
goznak egy kamarában, ott maxi-
mum három szakértõvel rendel-
keznek három témában. Ilyen érte-
lemben nagyon fontos, hogy egy
városi kamara együttmûködjön
egy nagyobb, megyei intézmény-
nyel. A mostani jogi feltételekben
van lehetõség városi kamarák mû-
ködtetésére. 

– Hány városi kamara mûködik
az országban?

– A budapestit kivéve három.
Több város, például Hódmezõvá-
sárhely és Érd nem hoz létre városi
kamarát, beolvadtak a megyeibe ta-
lán pont azért, mert több erõforrás
áll rendelkezésükre a megye szint-
jén. Nagykanizsa egy sajátos ipar-
történeti vonatkozással rendelke-
zik, hiszen mindig egy erõs város
volt a térségben. A helyi vállalkozá-
sok számára fontos, hogy legyen
kamara. Ezt mutatta az is, hogy mi-
lyen sokan eljöttek a mai rendez-
vényre. Ha nyolcvanan rászánják
erre a munkanapjuk felét, az egyér-
telmû elkötelezettséget jelent. 

– Sok szó esik a napokban bein-
dult Új Széchenyi Tervrõl. Hogyan

szolgálhatja a munkahelyterem-
tést?

– Ha végiggondoljuk, hogyan
lehet egymillió embert munkába
vinni, akkor be kell látni, nem-
csak olyan munkáról szabad itt
beszélni ami magas képzettségi
igényû munkaerõt jelent, hanem a
már most is piacon kívül lévõ
egymillió embert, aki életkorát és
képességeit tekintve vagy nem
akar dolgozni, vagy nincs hol dol-
goznia, vagy megél a segélybõl.
Ma egy négyszemélyes családban
– ahol van két gyerek és két fel-
nõtt –, ha összerakják a segélye-
ket, ugyanannyi pénzt visznek ha-
za, mintha minimálbérért dolgoz-
na a két szülõ. Ez utóbbihoz azon-
ban fel kell kelni, valamit már
cselekedni kell. Nekünk az az ál-
láspontunk már régóta, hogy el
kell távolítani egymástól a mun-
kával megszerezhetõ és a segély
típusú jövedelmet, ami azt jelenti,
hogy csökkenteni kell a segélye-
ket. Ez nagyon kemény állítás, de
máskülönben nem tudjuk ezt a je-
lentõs kört – ami általában a kis-
térségekhez kötõdik –, visszavin-
ni a munkaerõpiacra. A Széchenyi
Tervvel kapcsolatban mindig azt
mondtuk, a növekedés és az
egyensúly a fenntarthatóság fölté-
tele. Az egyensúly megteremtése
mellett a növekedés irányába kell
átcsoportosítani az erõforrásokat.
Ezért támogatjuk a Széchenyi
Tervet. Azt mondtuk, gazdaság-
fejlesztésre kéne az uniós pénze-
ket költeni és nem díszterek és ra-
vatalozók felújítására. Sajnos az
élet minket igazolt, kiderült, rosz-
szul költöttük el ezeket a pénze-
ket. A most kiírt pályázat szövege
egyszerûsödött, közérthetõ a
nyelvezete, míg korábban szótár
kellett a megértéséhez. Reméljük
gyorsulni fog a pályázati elbírálás
és kifizetés. Elmaradott térségben
akár hatvan százalékos is lehet a
támogatás mértéke, vagyis száz
forintból hatvanat kaphat meg egy
vállalkozás. Az nagy kérdés, hogy
a forrás elég lesz-e, mert az uniós
pénznek a négyötödét már elköl-
tötte az ország. Csak reményked-
hetünk abban, hogy ez a pénz
hasznosulni fog. 

B.E.

PPaarrrraagghh aa kkaammaarráákkrróóll,, 
aa SSzzéécchheennyyii TTeerrvvrrõõll
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Zvonimir Mrsic-t, Kapronca
polgármesterét és küldöttségét
fogadta irodájában pénteken
Cseresnyés Péter polgármester.
Az egy órás beszélgetés során
felvetõdött gondolatokat sajtótá-
jékoztatón ismertették a polgár-
mesterek.

Cseresnyés Péter elöljáróban
megjegyezte, egy korábbi beszél-
getés alkalmával Horváth Zoltán
felvetette neki, jó lenne, ha a ha-
tárunk közelében lévõ Kapronca
bemutatkozhatna városunkban,
majd azt követõen Nagykanizsa
is Kaproncán. Továbbá teremt-
sünk olyan fórumokat, aminek a
segítségével a különbözõ földraj-
zi területeken mûködõ vállalko-
zások megtalálhatnák egymást.
Fel lehetne éleszteni a régebben
jól funkcionáló gazdasági együtt-
mûködést, melynek elsõ lépését
jelentené a kapcsolatfelvétel.
Cseresnyés Péter hangsúlyozta,

szorgalmazni fogja a közös
munkát, mely megmutatkozhat
például az uniós pályázatokon
való részvételben, felsõoktatási
intézmények, vállalkozók, gaz-
dasági társaságok együttmûködé-
sében.  

Zvonimir Mrsic polgármester
a két város újbóli kapcsolatfelvé-
telérõl többek között elmondta,
már régebben is történtek kezde-
ményezések, így nagy öröm
számára ez a mostani találkozó.
Talán ezek a válságos idõk a leg-
alkalmasabbak arra, hogy kicsit
betekintsünk ne csak a saját, ha-
nem a szomszédunk „udvarába”
is. Úgy gondolja, nagyobb sikert
érnek el, ha a szomszédhoz for-
dulnak, és együtt próbálnak ered-
ményeket elérni. Biztos benne,
hogy így a nagykanizsai és
kaproncai vállalkozók jobb üzle-
tet fognak kötni. Ehhez akarják
biztosítani a keretet a vállalko-
zók számára. A mai találkozó el-

sõ lépéseként megállapodtak né-
hány konkrétumban. A nagykani-
zsaiak tapasztalataira alapozva
EU-s pályázatok készítésében
szeretnének segítséget kérni, és
két IPA-pályázaton szeretnének
közösen részt venni. Ma is léte-
zik együttmûködés a mindkét vá-
ros vállalkozói között, amit  két
város lakosságának érdekében
bõvíteni szeretnének. 

Záró gondolatként Cseres-
nyés Péter megjegyezte, örül a
kezdeményezésnek és bízik
benne, az elsõ lépéseket a kö-
vetkezõ célok megvalósítása
követi, hiszen a kapcsolatfelvé-
telt tartalommal akarják megtöl-
teni. A mostani már a sokadik
olyan jellegû találkozó, amikor
a határainkon túlnyúlva próbál-
nak Nagykanizsának partnere-
ket találni, és talán felhívják a
vállalkozók figyelmet arra is,
hogy a határon túl 50-60 kilo-
méterre van egy jelentõs ipari
potenciállal rendelkezõ város,
ahova érdemes ellátogatni. A
delegációval eljött az ottani In-
kubátorház vezetõje, akivel
megvizsgálják, mi módon kezd-
hetné el Nagykanizsán a tevé-
kenységét egy horvát vállalko-
zó, vagy fordítva.

A két polgármester egyetértett
abban, hogy térségünkben kell
megtalálni azokat a lehetõsége-
ket, amelyek az itt élõk számára
munkát adhatnak, és amelyhez a
települések vezetõinek kell meg-
teremteni a kereteket. 

B.E.

KKaapprroonnccaa ééss NNaaggyykkaanniizzssaa kköözzööss úúttoonn
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Konzultációval egybekötött
rendezvényre került sor a mi-
nap a Nagykanizsai Inkubátor-
ház és Innovációs Központban. 

A rendezvény szervezõje a
Pannon Gazdasági Hálózat Egye-
sület (PBN) volt. A 2006-ban ala-
kult szervezõdés hazai és nemzet-
közi kapcsolatai révén kíván a
vállalkozások számára segítséget
nyújtani. A Nyugat-dunántúli
egyesület projektjei az Európai
Unió országai mellett Kínát is
megcélozzák. Tevékenységük ki-
terjed az ipari parkok, a
klaszterek, a K+F szektor tevé-
kenységének támogatására.
Emellett a vállalkozás-fejlesztés-
ben és a forrás allokációban is je-
lentõs segítséget nyújtanak mik-
ro, kis- és közepes vállalkozások
számára. A szervezet Gyõr és
Szombathely mellett Nagykani-
zsán is mûködtet irodát. A kani-
zsai iroda nemrég költözött át az
Inkubátorház és Innovációs Köz-
pontba. Talán ennek is köszönhe-
tõ, hogy az Új Széchenyi Tervrõl
tartott tájékoztatóra városunkban
került sor. Az Interreg IVC Castle
programja keretében megvalósu-
ló rendezvényen a gazdasági élet
szereplõi a pályázati rendszer új-
donságairól, annak sajátosságai-
ról kaptak tájékoztatást. A kérdé-
seket követõen személyes kon-
zultációra is lehetõség nyílt, ahol
a vállalkozások képviselõi konk-
rét fejlesztési terveik megvalósí-
tásához kaptak segítséget Barta
Balázstól és kollégáitól. Az Új
Széchenyi Tervhez kapcsolódó
pályázatokról további fórumokra
kerül sor az Inkubátorházban

PPáállyyáázzaattookkrróóll 
aazz IInnkkuubbááttoorrhháázzbbaann

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

3.qxd  2011.02.21.  10:43  Page 6



Hagyományos éves találkozó-
ját tartotta a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság és az illeté-
kességi területén mûködõ ci-
gány kisebbségi önkormányza-
tok, amelyen sor került együtt-
mûködési megállapodás aláírá-
sára is. 

A rendezvényen dr. Molnár Jó-
zsef rendõr-alezredes köszöntötte
a megjelenteket, akik között új
arcokat is felfedezhetett, hiszen a
cigány kisebbségi önkormány-
zatok élére sok új elnök került.
Elmondta, a nagykanizsai rend-
õrség fontos célkitûzése, hogy
együttmûködjön a cigány kisebb-
ségi önkormányzatokkal, és sze-
retnék, ha egyre több roma fiatalt

tudnának rendõri pályára állítani.
A találkozón várták a bûnmeg-
elõzési javaslatokat, az új elnö-
köknek pedig bemutatták az ösz-
szekötõ tiszteket, akikkel eseten-
ként tarthatják a kapcsolatot. Er-
re azért is nagy szükség van,
mert többek között a pályázat-
írásban is tudnak segíteni. 

A 2010-es év értékelésekor dr.
Molnár József kiemelte, nehéz
helyzetbe kerültek a szakképzet-
len emberek, hiszen folyamato-
san munkahelyek szûnnek meg a
városban. Ráadásul a rendõrségi
adatok szerint nõttek az alkalmi,
nem megélhetést szolgáló lopá-
sok, betörések száma is, így a
bûnmegelõzési elõadások szerve-
zésére fokozottabb igény mutat-

kozik. Többször is kihangsúlyoz-
ta, hogy a rendõrség nyitott az
elõadások megszervezésére és az
együttmûködésre, valamint az
említett problémák egyik megol-
dása lehet a pályaorientációs tan-
órák megtartása is. Erre amúgy
már volt példa, hiszen tartottak
elõadást e témában a Csapi Álta-
lános Iskolában, amelynek nagy
sikerét mutatja, hogy több felsõ
tagozatos roma tanuló is jelezte:
rendõrként szeretne elhelyezked-
ni. Szó esett a Zalakomárt érintõ
problémákról is, hiszen ezen a te-
lepülésen nem szervezõdött ci-
gány kisebbségi önkormányzat,
holott a roma lakosok száma
meghaladja az ezer fõt. Érthetet-
len, miért alakult így, hiszen te-
kintettel a nagy létszámra, a roma
lakosság csak a kisebbségi önkor-
mányzat által tudja képviselni ér-
dekeit. Váradi Istvánné, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnök-
helyettese hozzátette, a település-
sel emiatt szinte lehetetlen az
együttmûködés. 

A találkozó záró mozzanataként
dr. Molnár József, Váradi Istvánné
és Sütõ János Zoltán, a Zala Me-
gyei Romákért Szervezet elnöke
aláírta az együttmûködési megál-
lapodást.

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

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

Sikeresen pályázott a Pia-
rista Rend Magyar Tarto-
mánya  a TÁMOP-2009-
6.1.2./A/09/1 egészségre ne-
velõ és szemléletformáló
életmódprogram pályázatra,
melynek kedvezményezettje
a nagykanizsai Piarista Ál-
talános Iskola, Gimnázium,
Diákotthon és Boldog Doná-
ti Celesztina Óvoda. 

Az egészségfejlesztési prog-
ram, amely a naptári évet öleli
fel, lehetõvé teszi, hogy az intéz-
mény minden diákja nyolc alka-
lommal ingyen korcsolyázzon a
zalaegerszegi Jégcsarnokban,
elõsegítve a gyerekek téli spor-
tokkal való megismertetését-
megszerettetését. Emellett a pá-
lyázat sportolási lehetõséget
nyújt a pedagógusoknak és segít-
ségével az iskolai házi bajnoksá-
gokhoz sportszereket vásárolhat
az intézmény. Lehetõséget ad ar-
ra, hogy pszichológus segítse az
arra rászoruló diákokat problé-
máik megoldásában, valamint az
uszoda ingyenes használatát is
biztosítja a tanév végi sportna-
pon. A pályázaton elnyert összeg
kilencmillió háromszázötvenezer
forint, aminek ötszáz diák és csa-
ládjaik, valamint hatvan pedagó-
gus örül.

PPáállyyáázzaattii ssiikkeerr aazz
eeggéésszzsséégg jjeeggyyéébbeenn
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A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából rendezett mûsor része-
ként nyílt kiállítás Brém Veroni-
ka képzõmûvész alkotásaiból a
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház-
ban. A Természet csodái nevet
viselõ tárlaton számos, különféle
technikával készült festményt,
rajzot tekinthetnek meg az ér-
deklõdõk.

A Muramenti Fúvósok kedvcsi-
náló dallamait követõen Kámánné
Szép Terézia intézményvezetõ kö-
szöntötte Dénes Sándor alpolgár-
mestert és a vendégeket, majd a
festõmûvész munkásságát, alkotá-
sainak jellegzetességeit ismerhet-
ték meg a jelen lévõk. A pécsi szü-
letésû Brém Veronika négyéves
korában került Nagykanizsára, de
egyszer még visszatért szülõváro-
sába, amikor is felvették az I. Ist-
ván Képzõ-és Iparmûvészeti Gim-
náziumba. Ebben az intézményben

számos, nagy nevû mûvész-tanár
oktatta, például a Munkácsy-díjas
Simon Béla, vagy a kanizsai Rét-
falvi Sándor, akikre mind a mai
napig nagy hálával gondol vissza.
Kanizsára visszakerülve azonban
nem volt lehetõsége mûvészként
tevékenykedni, s komolyabban
csak akkor tudott újra ecsetet fog-
ni, amikor gyermekei felnõttek.
Ekkor már semmi nem állt a kiállí-
tások útjába, így rendszeresen sze-
repelt az Idõsek Hete Nagykani-
zsán rendezvényein, illetve bemu-
tatkozott a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
náziumban is. Ami mûvészetének
jellegzetességeit illeti, elõszeretet-
tel ábrázolja az õszi tájat, amelyre
nem mint az elmúlás jelképére te-
kint, sokkal inkább egy szín-
kavalkádban tobzódó, fényekben
gazdag évszakra. Festményein ta-
lálkozhatunk hólepte paraszthá-
zakkal és nyáriasabb témájú kikö-
tõrészletekkel is, így kedvenc mû-

faja egyértelmûen a tájkép. Fás
parkokat ábrázoló festményein
ügyesen vezeti a tekintetet a végte-
lenbe, pasztell-képein pedig szinte
lebegteti a tájba ágyazott, finoman
megformált épületelemeket. Az
akrilon kívül olajfestéket is hasz-
nál, bár nem impresszionisztikus,
vastag festékrétegeket igénylõ
módszerrel, sokkal inkább lágyan,
épphogy érintve a vásznat. Csak-
hogy pont ennek a technikának kö-
szönhetõen válik egymással egy-
ségessé minden egyes mû, akár
pasztell, akár akril vagy olaj a lát-
ványt megjelenítõ eszköz. Portréi
közül a csavargót ábrázoló szén-
rajzán kapja el leginkább a jellem
legmarkánsabb tulajdonságait,
akinek szájából épphogy kikandi-
kál a cigarettacsikk, szemei össze-
szûkülnek, ujját magyarázón, de
cseppet sem szigorúan emeli hall-
gatója-nézõje felé. Többnyire
pasztellel megformált csendéletei
halkszavúak, ugyanakkor nem
mellõzik a tárgyak megformálásá-
nak, elrendezésének tökéletes
rendjét, s így árulkodnak a mester-
ségbeli tudás minden apró részle-
térõl.

Vitári Viktória versmondó festé-
szetrõl szóló verse tette teljessé a
tárlatot, majd a Kodály Zoltán
Énekkar meglepetés mûsorral ör-
vendeztette meg a közönséget. A
tárlatot egészen február harmadi-
káig tekinthetik meg a klasszikus
festészetet kedvelõk. 

Z.A.

KKllaasssszziikkuuss ffeessttéésszzeett 
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Klotz Miklós nemzetközileg ismert
fotómûvész Velencei karnevál címû
kiállítása nyílt meg a Palini Általános
Iskola és Óvoda aulájában, amelyet
február tizenkettedikéig látogathat-
nak az érdeklõdõk. A tárlatot dr. Tuza
Béla nyitotta meg és ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe. A karneváli
hangulatot közvetítõ fotókon díszes
álarcokat láthatunk, amelyek a
maszk alatti valós énünkre is figyel-
meztetnek. A mûvész más témájú ki-
állítása jelenleg Brüsszelben látható,
melyet a hazai közönség március ti-
zenötödikén Budapesten a Kossuth
téren tekinthet meg. 

EEggyy kkaarrnneevvááll kkééppeeii aa PPaalliinnii IIsskkoolláábbaann

A Magyar Kultúra Napjá-
ra emlékeztek a Dr. Mezõ Fe-
renc Gimnáziumban. A jeles
nap tiszteletére magyar szerzõk
mûveibõl adtak elõ az iskola di-
ákjai. A Magyar Kultúra Napja
évrõl évre egyre eredményeseb-
ben hívja fel a figyelmet azokra
a tárgyi és szellemi értékekre,
amelyek méltán képezik kultú-
ránk szerves részét. Azért emlé-
kezünk január huszonkettedikén
erre a napra, mert 1823. január
huszonkettedikén fejezte be
Kölcsey Ferenc a Himnusz meg-
írását. 1989-tõl ünnepeljük ezen
a napon kultúránk eddig megõr-
zött értékeit. A Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium könyvtárában olvas-
tak fel részleteket magyar írók
mûveibõl az iskola drámaköré-
nek tagjai.

Grafikák a magyar tájról.
A három hetente kiállítással je-
lentkezõ Miklósfai Általános Is-
kola galériájában most Osváth
Miklós festõmûvész tizennyolc
grafikáját lehet megtekinteni. A
mûvek a festmények elõzetes
vázlatai, tanulmányai, amelyek
részletgazdagságukkal önállóan
is megállják helyüket. Az immár
hét éve, 2004-ben elhunyt
Osváth Miklós munkássága so-
rán az akvarell technika lehetõ-
ségeit kiaknázva, elsõsorban a
hazai tájat ábrázolta, s mint a
legtöbb mûvész, a festményeket
megelõzõen skicceket, rajzokat
is készített. A borsfai kápolná-
ban megrendezett kiállításával
mutatkozott be elõször Zalában,
egyébként Hévízen élt és alko-
tott, emellett Kanizsára is szíve-
sen látogatott. Tizennyolc grafi-
ka, közöttük egy festmény is
ékesíti az iskola galériájának fa-
lait, amelyet február elsejéig
tekinthet meg az, aki betér az
intézmény falai közé.

Rajzok bolyais diákoktól.
A Bolyai János Általános Iskola
alsó- és felsõ tagozatos diákjai-
nak alkotásaiból nyílt kiállítás a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont Ifjúsági Galériájában. A
gyerekrajz-kiállítást minden év-
ben megrendezi az intézmény, és
az elsõsök kivételével az összes
évfolyam szerepel képeivel. A
rajzórákon, szakkörökön elké-
szült legjobb és legérdekesebb
munkákat válogatták össze a tár-
latra. A február tizenötödikéig
látható színes bemutató nemcsak
a szülõknek, gyerekeknek, de
bárkinek vidám színfoltot hozhat
hétköznapjaiba.
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A Nagykanizsai Magyar-Finn
Baráti Kör fennállásának hu-
szonötödik évfordulója alkalmá-
ból nyílt fotókiállítás a Honvéd
Kaszinóban. A finn-barátok a
negyed évszázados születésnap
ünneplésén kívül irodalmi elõ-
adással is készültek.

Az Északi Barátok címet viselõ
fotókiállításon a Saloban, Kanizsa
finn testvérvárosában készített
fényképeket lehet megtekinteni,
amelyeken nem csak a finn táj
megkapó szépségét, az ország épí-
tészeti értékeit tekinthetjük meg,
hanem a kis csapat vendéglátóit, a
finn barátokkal készült pillanatké-
peket is. Ugyan nem tradicionális
finn zenével, de hangulatos hege-
dûjátékkal alapozták meg az ünne-
pi hangulatot Németh Ferenc zene-
tanár és tanítványai, majd Geren-
csér Tibor, Nagykanizsa Önkor-
mányzatának nemzetközi és társa-
dalmi kapcsolatok referense emel-
te ki a tárlat legmarkánsabb értéke-

it. Elmondta, annak ellenére, hogy
Finnország egy fejlett, gazdag or-
szág, az ott élõk mégis minket,
magyarokat tekintenek a „nagyobb
testvérnek”, s nagyon is számon
tartják a rokonságot.

Az est egyik fõ eseményeként
Forgó Marietta, az ELTE Finn-
ugor szakának doktorandusz hall-
gatója Aleksis Kivi irodalmi mun-
kásságát, ezen belül is A hét test-
vér címû mûvet mutatta be, s be-
szélt a mûvel szorosan összefüggõ
finn nemzeti identitásról is. Mari-
etta elmondta, családjában már ge-
nerációk óta jelen vannak a finn
kapcsolatok. – Majdhogynem fin-
nek tologattak a babakocsiban
is…Szóval meglehetõsen korai
éveimhez nyúlik vissza a finn kötõ-
dés. Magamtól kezdtem el tanulni
a nyelvet, jártam a Kalevala-kör-
be, és szinte egyenes következmé-
nye volt mindennek, hogy finnugor
szakra felvételiztem. Ami igazán
érdekel, az a finn irodalom és kul-
túra, emellett tanítom a nyelvet is.

Célom, hogy minél többet utazhas-
sak Finnországba. – mondta el a
fiatal lány, majd a finn emberekrõl
is beszélt: – Persze nem lehet álta-
lánosítani, de alapvetõen mégis
kissé zárkózott népnek ismertem
meg õket. Viszont ha egyszer a ba-
rátságukba fogadnak, akkor na-
gyon kötõdnek az emberhez. In-
kább az idõsebbek tartják számon
a velünk való nyelvrokonságot, de
a fiataloknak is van tudomása er-
rõl. – foglalta össze, de az elõadá-
sok többet is hallhattunk a finn
identitásról, amelynek Aleksis Ki-
vi A hét testvér címû regénye volt
a megalapozója. A mû az ezer-
nyolcszázas években nagy port ka-
vart és kemény kritikát kapott, ér-
dekes módon a szerzõ halála után
azonban már felismerték értékeit.
A könyvben szereplõ hét testvér
emberi karaktereket hoztak létre,
amely aztán egyfajta mintaképek-
ként szolgált a finn nép számára.
Arról szól, hogy milyen volt a ko-
rabeli paraszti életmód, s ez ho-
gyan fért meg a civilizációval,
emellett a pogány szokások ho-
gyan élnek együtt a keresztény ta-
nokkal. A mû közvetíti a toleranci-
át, a humort, és olyan bölcseleteket
is megfogalmaz, miszerint „a vas-
akarat a sziklán is átviszi az em-
bert”. Napjainkban annyira nép-
szerû ez a regény, hogy gyerekek-
nek szóló formában is megjelent A
hét kutyatestvér címmel, valamint
az interneten még kvízt is ki lehet
tölteni, amelynek segítségével ki-
derül, ki melyik testvér karakteré-
vel tud azonosulni.

Z.A.
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A Kanizsa Fotóklub huszon-
egy alkotójának munkáiból nyílt
kiállítás az Õsze András galériá-
ban. A válogatás a klub munkás-
ságának nyitottságát, sokszínû-
ségét hirdeti, egyben számot ad
arról, ahogy a fotósok a körülöt-
tünk lévõ világot érzékelik.

Elhagyott szobabelsõ fekete-fe-
hér enteriõrje, mohos, nyirkos fal-
részletek, vagy  a múlt törmelékei
egy-egy vízcseppekkel telehintett
falevélen. Út a ködös tájba, talán
nincs is vége, vagy az ablakba ki-
rakott piros alma, fiú hatalmas
szemekkel és öregember árkos
arccal. Már vége a szántásnak, bá-
lákban a széna, vagy a szalma, ami
visszaköszön egy-egy parasztház
tetején – immár tetõ formájában.
Csak pár kép a fotókiállítás válto-
zatos anyagából, ahol mûvészfotó,
riportkép és természetfotó jól
megfér egymás mellett. Már csak
azért is, mert az immár patinásnak
számító, ötvenöt éves Kanizsa Fo-
tóklub tagjai is barátságban, egy-
más szemléletmódját elfogadva
készítik képeiket. Ahány alkotó,
annyi kép, ugyanakkor mégis át-
lengi valamiféle közös szellemi-
ség a fényképeket. Talán a fotózás
szenvedélye teszi ezt a hasonlatos-
ságot, dacára a mûfajbeli különbö-
zõségeknek. Molnár Tibor klubve-
zetõt kérdezzük, s megtudjuk, ez a
gazdag fotóanyag az utóbbi pár év
termése, de körvonalazódik már a
következõ kiállítás terve. A csák-
tornyai fotós kapcsolatoknak kö-
szönhetõen ugyanis a horvátorszá-
gi városban állítanak ki legköze-
lebb a fotóklubosok. 

A kiállítottak névsora a követ-
kezõ: Balogh Krisztián, Balogh
Zsófia, Belsõ Péter, Dolmányosné
Balogh Éva, dr. Simán László, Fö-
dõ Szilárd, Goór Gábor, Horváth
Zoltán, Kóréné Horváth Anita,
Kotnyek István, Kovács Kristóf,
Kovács Krisztián, Makrai Márton,
Melega István, Miklós Kristóf,
Molnár Tibor, Peterman Károly,
Peterman Máté Károly, Szakony
Attila, Török Tibor és Zágon Lász-
ló. A fotókat február tizenhetedi-
kéig tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk. 

Z.A.

AAkkiikk aa 
fféénnnnyyeell íírrnnaakk

FFoottóókk ééss iirrooddaalloomm ffiinnnn mmóóddrraa

A Himnusz születése. A Roz-
gonyi Polgári Egylet és Kör Könyv-
barát Klubja, Kovács Ferencné ve-
zetésével szervezte a legutóbbi ösz-
szejövetelét. A programról Miha
Tamásné elnök elmondta: Beveze-
tésképpen Kölcsey Ferenc a reform-
kori író, politikus, szónok életútját
elevenítettük fel. Hazafias költemé-
nyei említése után nemzeti énekünk
a Himnusz születésérõl és a Magyar
Kultúra Napjának kapcsolatáról
esett szó. Hosszasan beszélgettünk a
klubvezetõ legutóbb olvasott Wass
Albert, Adjátok vissza a hegyeimet
címû könyvérõl, mely híven tükrözi
a szerzõ hazaszeretetét, hitét, ra-
gaszkodását az országhoz. Bepillan-

tást nyertünk a trianoni békediktá-
tum utáni Erdély életébe is. Wass
Albert igazát keresni Amerikába
ment, de végsõ elkeseredésében
1998. februárjában 90 éves korában
vetett véget életének. E megható
történet után még Tamási Áron
Ábel trilógiájáról is beszélgettünk.
A téli délután családias hangulatát
egy-egy csésze forró tea elfogyasz-
tása tette még meghittebbé.

Író-olvasó találkozó. A Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából vár-
ták az érdeklõdõket a VOKE Ko-
dály Zoltán Mûvelõdési Házban. A
találkozón Kámánné Szép Terézia
intézményigazgató és Balogh Lász-
ló, az OKISB elnöke köszöntötte a

megjelenteket. Az irodalomkedve-
lõk Kanizsa József költõ, meseíró és
Király Lajos költõ, író, mûfordító
mûveivel ismerkedhettek meg.

Tanóra kis építõmesterek-
rõl. Városunk volt a következõ
állomása a WWF Magyarország
és az Obi áruház által szervezett
Hódórának, amelyre általános is-
kolások voltak hivatalosak. A
program már több, mint tíz éve
nyújt természetvédelmi ismerete-
ket az ország különbözõ iskolái-
ban. A Hódórák negyvenöt perce-
sek voltak, és a Hevesi, a Péterfy,
a Rozgonyi, valamint a Palini Ál-
talános Iskola tanulói vehettek
részt a rendhagyó tanórán. 
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Elsõ idei számunkban éppúgy,
mint a tavalyi utolsóban egy kü-
lönösen szép kép jelent meg a
Petõfi szoborról. Olvasóink kí-
váncsiak voltak, ki készíthette?
Ideje hát, hogy kilépjen a névte-
lenségbõl egy fiatal amatõr fotós,
Vigh Dávid. Vele beszélgetünk.

– Jó ideje ismerjük egymást, de
bevallom, csak akkor tudtam meg,
hogy fotózik, amikor a Google
képkeresõjébe Nagykanizsát beüt-
ve fölfedeztem képeit a flickr.com
oldalon. Városunk, úgy látszik ki-
csi is, meg nem is elég kicsi, hogy
eléggé ismerjük egymást. Lám, mi-

re jó az internet. Jól látom, hogy
szereti a várost?

– Aki itt él, jobban ismeri Kani-
zsát, mint egy turista. Mondhatni
kötelessége megmutatni mindazt a
szépséget, amely körülvesz minket.
Legyen az építészeti vagy természe-
ti, egyaránt. E kettõ egyébként ké-
peimen együtt van jelen. Nem sze-
retem a homogén, egysíkú dolgo-
kat. A felhõk, a napfény, az árnyé-
kok játéka mintegy háttere az épüle-
teknek, szobroknak. Ehhez persze
sokszor várni kell, míg megfelelõek
a fényviszonyok. Szobrokat teljes
fényben 3-4 között, egyébként nap-
lemente körül szeretek fotózni. Elõ-
ször fejben fényképezem le hát, az-
tán, amikor érdemes, géppel is. 

– Apropó, milyen gépet használ?
– Érdekes, legtöbb képemet egy

húszezer forintos kamerával készí-
tettem. Tehát nem a gép drágasá-
gán múlik.

– Találunk fekete-fehér felvétele-
ket is a sok, olykor speciális utómun-
kájú színes között. Ennek mi az oka?

– Van olyan téma, ami éppen fe-
kete-fehéret kíván, mert a színes
elterelné a figyelmet. Amúgy sze-
retem, ha a nézõ maga dönti el, mi-
re kíváncsi, nem akarok egy-egy
részletet kiemelni. 

– A nézõpont kiválasztása se le-
het könnyû.

– Igyekszem úgy fényképezni,
hogy utána ne kelljen retusálni. APe-
tõfi szobrot például nem volt könnyû
úgy levenni, hogy mögötte se temp-
lom, se fák, se háztetõ ne legyen.

– Tetszenek az egészen úttest-kö-
zelbõl készült képei is.

– A legtöbb ember, érthetõen,
szemmagasságból néz. Pedig akár

a súrolt fény, akár a macskakõ
vagy a töredezett aszfalt textúrája
csak így kapható el. Aztán például
a kontúrok erõsítésével rá lehet se-
gíteni. Az elmúlás hangulatát adja.

– Igen, rá kell döbbenjünk, igaz-
ságtalanok vagyunk ezzel a mûvé-
szeti ággal. Bizony, a fotó is képzõ-
mûvészet.

– Egyik képem alapján valaki
festményt készített, kérdezte, tehe-
ti-e? Persze, hogy megengedtem.
Régi kapukat is megörökítek, mie-
lõtt eltûnnének. 

– Egyfajta szenvedély tehát, ha jól
értem. A flickr oldal is egy közösség.

– Persze, de elsõ a család. 
– A 20-as honvéd szobor képalá-

írásában egy családi vonatkozást
is megemlített.

– Igen, amikor még a Sétakert-
ben letörött az öreg népfölkelõ
fegyvere, a Vasiparnál dolgozó
nagyapám hegesztette meg. Vala-
mikor a hatvanas években történt.

– Mivel foglalkozik mostanában?
Másfél éve nem töltött föl új képet.

– Úgy érzem, amit akartam, le-
fényképeztem. Nézelõdöm. Várok,
hogy másképpen lássam meg
mindazt, amit ismerek. Fejben már
készülnek az új képek…És köszö-
nöm a lehetõséget. 

– Épp ellenkezõleg! Úgy gondo-
lom, mindenki, aki megláttatja vá-
rosunk szépségeit, hozzásegíti a
többieket, hogy észrevegyék a rész-
leteket is, ad a közösségnek, s ezért
mi lehetünk hálásak.

– Akkor pontosítsunk. Vissza-
adok valamit abból, amit a város-
tól kaptam.

K.H.
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Pásztorok hagyatéka elneve-
zéssel nyílt kiállítás a Thúry
György Múzeum barokk folyo-
sóján, amelynek másfél évszáza-
dot felölelõ anyagát az intéz-
mény néprajzi gyûjteményébõl
válogatták össze a múzeum dol-
gozói.  

Festett ládikák, míves kürtök és
kulacsok – még ha csak ezek a
gazdagon faragott tárgyak képez-
nék a pásztorok hagyatékát, az is
sok mindent elárulna a parasztoké-
tól eltérõ életformát folytató, nyáj-
terelõ kézmûves mesterekrõl. A
tárgyak gazdag faragásain hûen
megörökítették a pásztorok és a
betyárok sajátos életformájának
minden apró részletét, így ezek se-

gítségével nyerhetünk betekintést
a jórészt magányos emberek életé-
be, mûvészetébe. Az is kiderül,
hogy milyen volt az öltözetük,  ki-
nézetük, jellegzetes bajuszuk,
kampós botjuk, ezen kívül meg-
tudjuk, hogy igencsak szerették
meghúzni a pálinkás butykost. A
pásztorok élete nem volt könnyû,
hiszen hosszú idõt kellett távol
maradniuk a családjuktól és a falu
közösségétõl, ugyanakkor szépér-
zékük cseppet sem satnyult el. Er-
rõl árulkodik számos faragott lili-
om, rozmaring, gyöngyvirág, vagy
a csõrében virágot tartó galamb és
rigó. Fõleg a dunántúli pásztorbo-
tokon fedezhetjük fel a tárgyon vé-
gigtekergõdzõ kígyót, szájában
egy békával, amely azzal a néphie-

delemmel függ össze, miszerint
anak a pásztornak, aki a békát el-
veszi a kígyótól, hét fõbûne bo-
csáttatik meg. A pásztorok életfor-
májával a betyárélet szorosan ösz-
szefüggött, hiszen a pásztorokból
lett a jó betyár. A betyár-lét megint
csak egy jellegzetes életformát ho-
zott magával, amelynek jeleneteit
a borotvatartókon és tükrösökön
láthatjuk viszont.

A tárlatot a Magyar Kultúra
Napja alkalmából szervezte az in-
tézmény, így a megnyitót követõen
még versolvasással, Németh Fe-
renc hegedûjátékával és népdal-
énekeivel is emlékeztek a jeles
napra. 

Z.A.

AA ppáásszzttoorr- ééss bbeettyyáárréélleett eemmlléékkeeii aa TThhúúrryy MMúúzzeeuummbbaann
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Nem mindennapi malajziai és
szingapúri élményeit, tapaszta-
latait osztotta meg az érdeklõ-
dõkkel Ludvig Dániel festõmû-
vész. A fiatal alkotó a kendlima-
jori mûvésztelepen kialakított
kapcsolatai révén  már visszaté-
rõ vendégnek számít az ázsiai
országokban.

Elsõsorban az Atr Expo mûvé-
szeti vásárokon mutatta be mun-
káit Ludvig Dániel, Malajziában
ötször, Szingapúrban pedig egy-
szer szerepelt eddig. Mint el-
mondta, az elsõ utazásra 2007
nyarán került sor, majd szépen
sorjában jöttek a következõ meg-
hívások. Az ismeretségeket a
kendlimajori mûvésztelepnek kö-
szönheti, ahol számos nemzet
mûvészei fordulnak meg. Négy
malajziai alkotó vendégeskedik
náluk rendszeresen, s õk hívták
meg hazájukba Danit. A leghosz-
szabb ott-tartózkodása legutóbb
két és fél hónapig tartott, de terve-
zi, hogy a jövõben még hosszabb
idõre látogat ki malajziai mûvész-
barátaihoz. 

– A malajziai Art Expo-n számos
nemzet mûvészei szerepelnek mun-
káikkal, így találkozhatunk német,
spanyol, kínai standokkal. Elsõ-
sorban a legmodernebb mûvészeti
áramlatok jelennek meg a vásáro-
kon, de õszintén szólva nem min-
dig tudok azonosulni ezekkel az al-
kotásokkal. Szingapúrra is jellem-
zõ, hogy sok a kisebb galéria, a
mûvészek itt tudnak bemutatkozni
és árusítani, velem is elõfordult
már, hogy egy egész sorozatomat

átvette az egyik bemutatóterem.
Természetesen akkor vagyok a leg-
elégedettebb, amikor üres kézzel
térek haza. Jelenleg bérlek egy ki-
sebb lakást Malajziában és ott-
tartózkodásomkor is dolgozom. –
mesélt az ázsiai mûvészeti életrõl.
És hogy milyen az ázsiai világ, az
ottani emberek? Elmondása sze-
rint persze sokban különböznek tõ-
lünk, de alapvetõen szívesen fo-
gadják az európaiakat. – Kuala
Lumpurban – Malajzia fõvárosá-
ban – rengeteg a külföldi, viszont
más városokban igazi különleges-
ségnek számítottam. Batu Caves
érdekessége gyönyörû sziklatemp-
loma, viszont a keresztül-kasul ug-
ráló játékos kedvû majmokkal vi-
gyázni kell, mert bármit elcsennek,
amit meglátnak az embernél. Ma-
lajziában az iszlám vallás a legel-
terjedtebb, mégsem annyira szigo-
rúak  a szabályok, mint a Közel-
Keleten, hiszen a nõknek például
nem kell nagy leplekbe burkolózni-
uk. – Dani fotókat is mutatott az
utazási prospektusokba illõ tenger-
partról, amelynek azonban másik,
cseppet sem vonzó képét is lefény-
képezte. – A tengerpart egyes ré-
szei meglehetõsen koszosak, ezen
persze nem is kell csodálkozni, hi-
szen nagyarányú kereskedelmi for-
galmat bonyolítanak le az ország-
ban. – tette hozzá, majd Szinga-
púrra, a világ egyik leggyorsabban
fejlõdõ országára terelõdött a szó.
– Szingapúrban szigorú törvények
uralkodnak. Aki drogot próbál be-
csempészni az országba, arra ha-
lálbüntetést szabnak ki, de a do-
hányzó vendégek is csak egy doboz

cigarettával léphetik át az ország-
határt. Ugyanakkor nagy a tiszta-
ság, nem lehet csak úgy, büntetle-
nül szemetelni. A szigorú törvé-
nyek tehát megtérülnek, hiszen ki-
váló a közbiztonság, az életszín-
vonal pedig magasabb az átlag-
nál. Ami a látnivalókat illeti, régi
épületeket ne keressünk, inkább a
high-tech és a legmodernebb épí-
tészeti megoldások jellemzõek a
városképre. Az ittenieknek amúgy
kissé más az életritmusuk, általá-
ban délelõtt tízkor indul be az
élet, és egészen éjszakáig nagy a
nyüzsgés. Az itteni kosztot meg
kell szokni, mert aki válogatós, az
bizony éhes marad. Érdekesség-
ként említeném, hogy Szingapúr-
ban terem a jellegzetes Dorián
gyümölcs, ami annyira büdös,
hogy a hotelekbe vagy a középüle-
tekbe nem is engedik bevinni. – A
vetítés végén a hallgatóság kíván-
csi volt arra, hogy a Kendlimajor-
ba érkezõ vendégek hogyan vi-
szonyulnak Magyarországhoz. –

Mivel barátaink májusban érkez-
nek a mûvésztelepre, ezért kelle-
mes, huszonöt fokos hõmérséklet
várja õket, s talán ez az, amit a
legjobban élveznek a délkelet-
ázsiai ország fullasztóan meleg,
esõs idõjárása után. Ugyanakkor
az ételeinkkel nem tudnak barát-
ságot kötni. Többször „rajtakap-
tuk” õket, amint nudlit eszegetnek
a szálláshelyükön, valamint kizá-
rólag kínai étteremben hajlandó-
ak étkezni. – mesélte nevetve Da-
ni. S hogy szerepelnek-e újabb
ázsiai utazások a jövõbeli tervei
között, arra egyértelmûen igennel
válaszolt. – Nagyszabású kiállí-
tás-sorozatra készülök, amely a
Tíz ország, tíz város címet viseli,
és egyre hosszabb idõt szeretnék
Malajziában tölteni. Ami a hazai
terveket illeti, legközelebb febru-
ár negyedikén a zalaegerszegi
Göcseji Múzeumban állítják ki ké-
peimet.

Z.A.
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Az Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 19/B. felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
Házi segítségnyújtásba: 1 fõ szociális gondozó (határozatlan idõre), 3 fõ szoci-
ális gondozó (határozott idõre).
Idõsek Klubjába: 2 fõ szociális gondozó (határozatlan idõre).
Központi Szociális Konyhába: 1 fõ szakács.
Az állások középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetõk be. Jelentkezni fény-
képes szakmai  önéletrajz és bizonyítvány másolatának az  Egyesített Szociális
Intézmény Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre történõ megküldésével lehet. Je-
lentkezési határidõ: 2011. január 31.

SSzzoocciiáálliiss ggoonnddoozzóókkaatt,, sszzaakkááccssoott kkeerreessnneekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
Gazdálkodási Osztályon pénzügyi ügyintézõ valamint pénzügyi-gazdálkodá-
si ügyintézõ munkakörök betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szol-
gáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozigal-
las.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.

ÁÁlllláássookk aa HHiivvaattaallbbaann

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden  hónap elsõ szerdáján 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 keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros ol-
dal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 4. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros ház-
számok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok, Munkás utca
1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Mun-
kás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
2011. január 28-án 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. január 28-án
17 órakor a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Cseresnyés Péter polgármester fogadónapot tart minden hónap 1. szerdáján
8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart minden hónap 2. szerdáján
8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Dr. Tuboly Marianna jegyzõ fogadónapot tart minden hónap 3. szerdáján 8.30
órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Dénes Sándor alpolgármester fogadónapot tart minden hónap 4. szerdáján 15
órától 17 óráig a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületében. (I/6. sz. iroda).

VVáárroossvveezzeettõõii ffooggaaddóóóórráákk

ÁÁzzssiiaaii bbaarraannggoolláássookk eeggyy mmûûvvéésszz sszzeemméévveell
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Tizenhat sportágban (asztali-
tenisz, birkózás, duatlon, judo,
kajak-kenu, karate, kosárlabda,
kötélugrás, labdarúgás, lábtoll-
labda, tánc, teke, triatlon, úszás,
vívás, vizilabda), 291 sportoló,
33 edzõ/testnevelõ, kapott erköl-
csi elismerést.

Díjazottak
Teke: Katona Terézia.
Judo: Mihovics Szabina, Huszár

Martin, Huszár Máté, Lukács Ditta,
Vugrinecz Alex, Sólyomvári Dávid. 

Mester Józsefné - edzõ.
Labdarúgás   U19: Cseresnyés

Zoltán, Fullér Dániel, Horváth Zsolt,
Antalics Levente, Szabó Benjámin,
Magyar Szilárd, Orbán Imre, Buni
Martin, Lukács Viktor, Berta Szilárd,
Szarka Tamás, Kovács István, Szak-
meiszter János, Kõrõsi András, Ne-
mes Máté, Billege András, Horváth
Ramon, Csányi Attila, Árvai Bence,
Takács Attila, Szõke Ádám, Kishar-
madás Gábor, Kotnyek István. 

Koller Zoltán, Domján László -
edzõk.

Labdarúgás U17: Marton Péter,
Szakmeiszter Ádám, Péntek Ben-
ce, Szerdahelyi Tamás, Erdõs Dá-
niel, Grabant János, Fuisz László,
Parti Áron, Kotnyek Mátyás,
Popovics Bence, Tar Bence, Pálfi
Roland, Balogh Szabolcs, Csordás
Márk, Kónya Antal, Jakab Bálint,
Molnár Richard, Bánhegyi Milán,
Kocsis Dominik, Nagy Kristóf.

Mutter Attila, Popovics Lajos,
Vlaszák Géza - edzõk.

Duatlon: Sajni Mátyás, Pál Mi-
lán, Pécsi Márk, Kovács Dániel.

Jeszenõi Csaba - edzõ.
Duatlon: Andrasek Alex, Novák

Ferenc, Koósz Ádám, Pápai Má-
tyás, Molnár Tamás, Gerócs Zsolt,
Becze Máté, Békefi Viktor. 

Hackler Jánosné - edzõ.
Triatlon: Vránics László,

Csõgörné Kenese Mária. 
Triatlon: Czigány András, Né-

meth Renáta.
Tájfutás: Porgányi Anna.
Atlétika - (ultrafutás): Dr.

Lubics Szilvia, Vajda Anita. 
Birkózás: Egyed Balázs, Egyed Zsa-

nett, Németh Márton, Krasznai Bence.
Szatmári Zsolt - edzõ.
Atlétika: Magyar Beáta, Májer

László, Szever Alexandra, Saári
András.

Barbalics Galina - edzõ.
Karate, shotokan-do: Kassai

Áron, Kucskó Zsófia, Mészáros

Martin, Oláh Tamás, Néber Ádám.
Kucskó Attila - edzõ.
Tánc: Buczom Evelin, Buczom

Fanni, Kománovics Kyra, Kolonics
Karolina, Farkas Kira, Pete Doroty-
tya, Szollár Alexandra, Glavák Ka-
talin, Verkman Nóra, Papócsi Petra,
Sipos Eszter, Radics Vanda.

Németh Petra, Salamonné
Kuzma Renáta, Tornyos Ervin -
edzõk.

Tánc: Szekeres Kinga, Tuboly
Fanni, Milávecz Evelin, Steiner Bi-
anka, Kodella Kitti, Takács Diána,
Németh Vivien, Takács Alexandra,
Gombor Nikoletta, Kolovics Bian-
ka, Rácz Klaudia, Németh Larina,
Németh Viktória, Nagy Krisztina,
Szekeres Anett, Gilincsek Laura,
Kendli Diána, Szabó Tekla, Koósz
Georgina, Németh Krisztina,
Szõlõsi Barbara, Tati Benita, Boti
Vanda, Friskó Zsófia, Jekisa Kíra,
Baj Bianka, Fila Edina, Németh
Fanni, Lõrincz Henrietta, Sneff Pet-
ra, Takács Júlianna, Czimre Ale-
xandra, Gábor Evelin, Gaál Villõ.

Széchenyiné Kápolnás Edina,
Barbalics László, Matola Dávid -
edzõk.

Tánc, kötélugrás: Horváth Pé-
ter, Skanecz Sára, Szokol Fanni,
Felsõ Brigitta, Nádori Réka, Kis-
gyura Anna, Horváth Barbara,
Csányi Csilla, Gór Dóra, Kovács
Bence, Lovkó Bonita, Skanecz Sá-
ra, Szalai Kata, Várszegi Zsófia,
Horváth Dóra, Szakáll Péter,
Szokol Fanni, Tar Eszter, Tóth
Borbála, Agoudan Virág, Benczik
Judit, Both Klaudia, Csányi Csen-
ge, Csányi Csilla, Czigány Zsófia,
Dezsõ Dóra, Dezsõ Virág, Dobrádi
Réka, Dömötör Eszter, Farkas Ale-
xandra, Felsõ Brigitta, Felsõ Niko-
lett, Fótos Kitti, Gonda Bianka,
Hajdú Anett, Hajmási Nóra, Hóbár
Helga, Horváth Zsanett, Kamondi
Zsófia, Kaszás Laura, Kisgyura
Kata, Klein Kinga, Kovács Laura,
Kuti Eszter, Lénárt Vivien, Magyar
Dóra, Magyar Lilla, Májer Cintia,
Makay Felicia, Medvenics Petra,
Milassin Luca, Nagy Bettina, Nagy
Anita, Poszovecz Eliza, Rábavöl-
gyi Eszter, Radványi Lilla, Sipos
Kata, Szabó Timea, Szakács Valen-
tin, Szarka Diána, Szekeres Alma,
Takács Karina, Várfalvi Réka,
Vitári Viktória, Zsohár Dalma,
Sgánecz Eszter, Nagy Fruzsina,
Magyar Réka, Poszovecz Hanna,
Mercz Eszter, Dobrádi Réka, Szép
Olívia Csinszka, Kuzma Fanni,

Farkas Dóra, Polgár Borsika,
Czakó Csenge, Kocsis Lilla, Hóbár
Helga, Lánczos Laura, Lánczos Li-
li, Bali Georgina, Farkas Rebeka,
Novák Tamara, Magyar Nikoletta,
Kispál Bianka, Kiss Nóra, Varga
Nikoletta, Herjavecz Lilla.

Vágó Diána, Vágó Alexandra,
Vágó Lászlóné, Vágó László -
edzõ.

Úszás: Tihanyi László, Zámo-
dics Márk, Karancz Aliz, Abay
Nemes Anna.

Polgár Sándor - edzõ.
Kosárlabda: Fuisz Viktória.
Asztalitenisz: Ladányi Dóra,

Szerdahelyi Péter, Bicsák Bettina,
Zborai Gyula.

Boldizsár Gabriella - edzõ.
Asztalitenisz: Szerdahelyi Péter,

Laczkó Brigitta.
Kajak-kenu: Simon Csaba.
Varga Gábor - edzõ.
Vízilabda: Szmodics Viktória. 
Simonka Ferenc - edzõ.
Lábtoll-labda: Baranyai Benett,

Bernáth Zoltán, Kovács Patrick,
Arany Bálint, Budavölgyi Bálint,
Farkas Balázs, Huszár Emil,
Kahotek Kristóf, Kunics Bence,
Kunics Réka, Lukács Benedek,
Lukács Márton, Schulcz András,
Tollár Márk.

Budavölgyi Kálmán - edzõ.
Vívás: Dobó István, Farkas

Miklós, Vernyel Sára, Varga Frida,
Osvald Anna, Áfra Eszter, Erdõs
Péter, Bagarus András, Erdélyi
Vanessa, Kungli Borbála, Szamosi
Richárd, Erdõs Gergely, So-
moskeõy Péter.

Piecs Adrienn - edzõ.
Sakk: Havanecz Bianka.
Ökölvívás: Gazda Péter, Orbán

Gábor, Korpics István Ádám, Ná-
dori Tibor. 

Korpics Miklós - edzõ.
Akrobatikus torna: Gulyás Do-

rottya, Szabó Kíra, László Attila,
Kovács Tamara, Bozsoki Zsófia,
Baksa Nikol, Neubauer Nóra, Hajdu
Fanni, Hajdu Zsófia, Szokol Martin,
Lukács Patrik, Tüske Boglárka,
Valusek Cintia, Haberl Klaudia,
Gémesi Vivien, Vizlendvai Áron,
Horváth Bence Tibor, Szever Adri-
án, Horváth Bence, Deli Tamás,
Hajmási Lili, Vízlendvai Máté, Ko-
vács Ákos, Hajdú Virág, Gyenese
Szaffi, Darvas Bence, Moór Máté.

Farkasné Bolin Ildikó, Vízlend-
vai László, Bódi Szabolcs,
Ramocsa Krisztián, Zakó Szilvia -
edzõk.

22001100-eess éévv jjuuttaallmmaazzootttt ssppoorrttoollóóii ééss eeddzzõõii

Értesítjük kedves ügyfelein-
ket, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalában a zökkenõmentesebb
és hatékonyabb ügyfélkiszol-
gálás érdekében az ügyfélfoga-
dási rendszerünket tovább kor-
szerûsítettük. 

Ügyfeleinknek a Polgármeste-
ri Hivatal Eötvös tér 16. szám
alatti épületében mûködõ alábbi
szervezeti egységeiben már
nemcsak személyes és telefonos,
hanem – 2010. december 1-jétõl
a városi honlapon keresztül –
közvetlen internetes idõpont-
foglalásra is van lehetõségük:

- Ügyfélszolgálati és Okmányiroda
- Szociális Osztály
- Közigazgatási Osztály
- Gyámhivatal
- Építéshatósági Osztály 
Az elektronikus idõpont-fogla-

lás elérésének útja a következõ:
www.nagykanizsa.hu / E-ügy-
intézés menü / Internetes idõ-
pontfoglalás pont

Az elérni kívánt (lovári nyel-
ven is megadott) szervezeti egy-
ség és megfelelõ ügytípus kivá-
lasztásával a még szabad idõ-
pontok közül a kívánt idõpontra
be lehet jelentkezni. A rendszer
automatikusan felajánl egy nap-
tárt az ügyintézésre kijelölhetõ
napokkal és órákkal, majd a
személyi adatok és elérhetõsé-
gek megadása után rögzíthetõ a
foglalás. Az idõpont könnyebb
megjegyzése érdekében a fogla-
lásról automatikus e-mailt küld
a szoftver a felhasználóknak, il-
letve a foglalás után megjelenõ
visszaigazoló ablak akár azon-
nal ki is nyomtatható.

Bízunk abban, hogy az új
felhasználóbarát szolgáltatá-
sunk elnyeri ügyfeleink tetszé-
sét és egyre többen veszik
igénybe az internetes bejelent-
kezési lehetõséget. 

A fejlesztés az ÁROP-
1.A.2/B-2008-0021 kódszámú,
Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal szer-
vezetfejlesztése pályázati pro-
jekt részeként valósult meg.

dr. Tuboly Marianna jegyzõ
Cseresnyés Péter polgármester

Új sszolgáltatás 
a ggördülékeny 
ügyintézésért
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Horoszkóp

Lelkesen és könnyedén elvégzi a napi
feladatait, csak arra is ügyeljen, hogyha
megígér valakinek valamit, azt teljesítse.
A hétvégén lazítson egy kicsit, és foglal-
kozzon többet a családjával.

A vitás kérdésekben lehetõleg próbáljon meg
kompromisszumot kötni a családtagjaival. Ha
netán irigylik a barátai mindazért, amit elért az
elmúlt néhány évben, a sértõdés helyett vála-
szolja azt, hogy dolgozzanak sokat õk is.

Ha jobb hangulatban szeretné otthon eltölteni
az estéit, elsõ lépésként lepje meg magát pél-
dául egy illatkölteménnyel. Lehetõleg ne a
megszokott munkaterve szerint fogjon neki a
házimunkáknak, hanem újítson ebben is.

Nem kedveli a monoton feladatokat, de en-
nek ellenére ne adja fel. A Hold szerelmes
napokat ígér. Törõdjön többet egészségével
és a külsejével, járjon többet wellness für-
dõkbe barátaival, vagy a párjával. 

Úgy érzi, legszívesebben már délben le-
feküdne egy kicsit szunyókálni. Fáradé-
konysága szerencsére hamar elmúlik,
mert a csillagok szerint bekopog önhöz a
szerelem, és egy-kettõre felvidítja.

Készüljön gondolatban a tavaszra, tanul-
mányozza a tavaszi divatirányzatot, és
lepje meg magát új színekkel. Vendégek
fogadása helyett a hétvégét inkább töltse
most pihenéssel.

Törõdjön többet az egészségével. A pihe-
nésen kívül gondoljon szervezete méreg-
telenítésére, és fogyasszon gyakrabban
gyógyteát. A hétvégéket ne csak munká-
val, hanem szórakozással töltse el. 

Szerencsés napokra számíthat, bár anyagi
ügyei nem úgy alakulnak, ahogyan ön szeret-
né. Gyengédségre vágyik a magánéletében, de
ezt csak úgy kaphatja meg, ha ön kezdemé-
nyez, és kedves szavakkal közelít másokhoz.

Testi-lelki egyensúlya érdekében idõn-
ként vegyen egy illatos gyógyfürdõt. To-
vábbra is céltudatosan végzi el a felada-
tait, de ne feledkezzen meg családtagjai,
vagy a párja igényeirõl sem.

A bolygóállások szerint minden apróság
miatt veszekedni fog ezekben a napokban a
családtagjaival. Vértezze fel magát türe-
lemmel, segítõkészséggel és lazítson. Hall-
gasson kellemes zenét, és pihenjen.

A bolygóállások szerint nagyobb önbizalomra
lesz szüksége. Nem tudja megfelelõen képvi-
selni az érdekeit, az ügyeskedés, a tisztességte-
len haszonszerzés pedig távol áll öntõl. Egy-
elõre elégedjen meg az erkölcsi elismeréssel.

Sok mindent elérhet, ha megfelelõen moz-
gósítja az energiáit. A bolygók sikert ígér-
nek, de mindehhez kitartó munkára lesz
szüksége. A hétvégéket töltse szórakozás-
sal, erõgyûjtéssel és tervezgetéssel.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

ÚJ
SMS szám:

06-30/
4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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IINNGGAATTLLAANN
Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját

építésû, jó állapotban lévõ családi ház
kedvezõ áron eladó. Kis lakást, vagy bu-
dapesti ingatlant beszámítok. Ár: 13,8
millió Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)

Nk-hoz közel kétszobás, össz-
komfortos családi ház 912 m2-es be-
építhetõ telekkel, különálló, lakható,
melléképülettel csendes, szép kör-
nyezetben eladó. Érd.: 0630/425-
8152, 0630/427-3377 (7326K)

Karbantartó, kõmûves és egyéb
munkára elhelyezkednék Nagykani-
zsa és környéki önkormányzatoknál
alkalmazottként 2011.02.01-tõl. Tel.:
0620/254-2679 (7327K)

Megbízható nõ heti 2-3 alkalom-
mal takarítást vállal korrekt embe-

reknél. Szükség esetén házimunkák
elvégzését is vállalom. Tel.:
0620/382-3085 (7328K)

Renault Twingo friss mûszakival
eladó. Ár: 500.000 Ft. Érd.:
0630/9466-059 (7330K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7323K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nél-
kül is igénybe vehetõ.) Szolgáltatá-
sok: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelení-
tés, stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon le-
het. (6273K)

Samsung 82 cm-es LCD TV és
Energetics 300E ergométeres szoba-

kerékpár eladó. Érd.: 0630/227-3636
(7329K)

Lakossági apró
15 szóig egy alkalommal: 600 Ft 

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alka-
lomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.). 

Vállalkozási apró 
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft 
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alka-

lomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai

Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

áruátvevõ szakirányú megegyezés szerint
masszõr szakirányú megegyezés szerint
termékfejlesztõ szakirányú megegyezés szerint
kereskedelmi mérnök felsõfokú megegyezés szerint
mérlegképes könyvelõ
(angol nyelvismeret) felsõfokú 240.000 Ft
minõségbiztosítási technikus szakirányú megegyezés szerint
gépírás szakos tanár felsõfokú KJT. szerint
autóbuszvezetõ szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 110.000 Ft
varró szakirányú 110.000 Ft
üzletkötõ középfokú 200.000 Ft
üzleti vezetõ felsõfokú 150.000 Ft
beszerzõ szakirányú megegyezés szerint
szociális gondozó szakirányú megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli

Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szol-
gáltató Központban Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk, vagy
www.nyugatrmk.hu címen.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.

Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. január 1. - január 31-ig

Kistorkos hétvége
Januárban minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél

Leves + 5 féle fõétel (Amennyi beléd fér!) + desszert + 2 dl forralt bor
vagy tea: 1600 Ft/fõ. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fõ 12-15 óráig)

Heti menü 700 Ft/adag 

Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház

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

Január 31. HÉTFÕ. Jókai bableves. Fánk
vagy Vargabéles.
Február 1. KEDD. Vegyes zöldségleves.
A: Lecsócs sertésszelet rizzsel, savanyú-
ság, B: Kelkáposzta fõzelék feltéttel.
Február 2. SZERDA. Magyaros gomba-
leves. A: Paprikás krumpli kolbásszal, B:
Rizi-bizi rizseshús, savanyúság.
Február 3. CSÜTÖRTÖK. Tarhonyás le-
ves. A: Tavaszi szelet rizzsel, savanyúság,

B: Burgonyafõzelék feltéttel.
Február 4. PÉNTEK. Palóc leves. A:
Rántott halfilé burgonyapürével, tartárral,
B: Vagdalt burgonypürével, savanyúság.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel,
savanyúság vagy sertéspörkölt galuskával,
savanyúság vagy Rántott sajt rizzsel, tar-
tárral.
(csomagolás: 50 Ft/doboz)

Vagyonvédelmi
Országos
Kiképzõ
Központ

INTENZÍV, az EU összes
országában érvényes  

biztonsági õr, 
testõr és vagyonõr

tanfolyamot indít

február 12-én
Nagykanizsán, Letenyén

és Zalakaroson

Gyors elhelyezkedési
lehetõség!

+36-30-482-2332
Fnysz: 01022-2010

Fegyvervizsga 1 nap alatt!

A NAGYKANIZSAI CUKOR-
BETEGEK  EGYESÜLETE
január 28-án, pénteken 15 óra
30 perckor a Kanizsai Doroty-
tya Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást tart, amelyen
Dr. Késmárki Nóra fõorvos asz-
szony, Légúti megbetegedések
(influenza, megfázás, stb., illetve
az ezekkel járó magas láz) és a
diabetes címmel tart elõadást.

A Nagykanizsai 
Cukorbetegek Egyesülete

kéri a lakosságot, 
hogy adójuk 1 %-val 

továbbra is támogassák az 
egyesület egészségmegõrzést

szolgáló nevelõ munkáját. 
Adószámunk: 
18955912-1-20
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A Nagykanizsai TE 1866 fiatal
cselgáncsozói számára is meg-
kezdõdött a tavaszi versenysze-
zon, s július közepéig nem is lesz
megállás azoknak, akikre ki-
emelt feladatok várhatnak az el-
következendõ hónapokban a ta-
tamik világában.

Kezdésként, mint minden eszten-
dõben, a szlovéniai Lendvára láto-
gattak az NTE dzsúdósai, a XIII.
Lendava Kupa versenyére. Az év el-
sõ versenyén négy ország (Horvát-
ország, Magyarország, Románia és
a házigazda Szlovénia) képviseleté-
ben 29 klub 298 sportolója mérle-
gelt be a küzdelmek kezdete elõtt és
Magyarországról a kanizsaiak mel-
lett Nagyatádról, Kaposvárról,
Veszprémbõl is érkeztek fiatalok.

Az NTE 1866 ifjú judokái közül
hatan indultak az 1997-2001 kö-
zött születettek korcsoportjaiban, s
végül négy érmet, köztük három
aranyat, illetve egy bronzot sike-
rült szerezniük.

Az 1999-2000-es születésûek
korcsoportjában Lukács Ditta (28
kg) két gyõztes mérkõzéssel szer-
zett elsõ helyet, Sólyomvári Dávid
(30 kg) pedig két gyõztes, vala-
mint egy vesztes mérkõzéssel har-
madikként zárt. A 34 kg-osok me-
zõnyében Huszár Máté 4 gyõze-
lemmel végzett a dobogó legfelsõ
fokán. Az 1997-1998-as korcso-
porton belül Huszár Martin (50
kg) 3 ipponos gyõzelemmel érde-
melte ki az elsõ helyet.

Idõközben megkezdõdtek a válo-
gató versenyek is a felnõtteknél. A
nem túl nagy létszámú (alig kilenc-
vennél több versenyzõt felvonultató)
mezõny a BHSE termében gyüleke-
zett, és a Nagykanizsai TE 1866
egyesületének két judokája indult a
küzdelmeken. Mihovics Szabina a
junior korosztályos válogatott keret
tagja, de mint utolsó éves junior, a
felnõtt korcsoportba való átverseny-
zéssel is gyûjtögetni kívánja pontjait
a Belgiumban rendezendõ õszi juni-
or Európa-bajnokságra. 

A versenyrõl Mester Józsefné
edzõ így számolt be: "A hölgyek
70 kg-os súlycsoportjában bemér-
legelt nyolc dzsúdós között Szabi-
nával együtt szerepelt klubtársa,
Musztácsné Zakócs Franciskával
is. Mindkettõjükön látszott a fel-
készülési idõszakra jellemzõ tapo-
gatózás, bizonytalanság. Min-
dezek ellenére Szabina mindhá-
rom mérkõzését karfeszítéssel
nyerte meg, így az elsõ helyen
végzett, Franciska viszont bátor-
talan, kezdeményezés nélküli csel-
gáncsozásával mindkét meccsét
elveszítette, így a hetedik, de még
pontszerzõ helyen végzett. El kell
azonban mondanom, hogy a fel-
nõtt mezõny válogatott versenyzõi
zömében  most sem indultak –
csakúgy, mint a felnõtt országos
bajnokságon –, ami  ugyan a mér-
kõzõ versenyzõk eredményeibõl
nem von le semmit, mégis a ver-
seny presztizsét csökkenti..."

Polgár László

NNeemmzzeettkköözzii kkuuppáánn ééss vváállooggaattóónn 

Második elõkészületi mérkõzé-
sét is lejátszotta a Nagykanizsai
Izzó SE nõi NB I B-s kézilabda
együttese, s az ellenfél ismét a
Marcali VSZSE csapata volt – ez-
úttal a somogyi városban. A meccs
visszaadása volt az elõzõ heti kani-
zsai találkozónak, s a Balaton-
szemes elleni összecsapás helyett
került lekötésre.

Legutóbb a kanizsaiak két hú-
zóemberük, László Renáta és Má-
tyás Auguszta nélkül léptek pályá-
ra, így ezúttal is Zsigmond Györ-
gy edzõ lányai nyertek – csütörtök
este 37-29-re. A csapatról hír,
hogy Bouti Lívia távozik a klub-
tól, a kapus Hofbauer Petra pedig
Szombathelyrõl Gyõrbe költözött,

így az utazását nem tudja megol-
dani Nagykanizsára.

Közben a serdülõ lány bajnokság
küzdelmei folytatódtak, korábban a
Mohács ellen vereséget szenvedtek
a fiatalok, az UKSE Szekszárdot vi-
szont legyõzték a kanizsaiak 22-20-
ra. A múlt hét csütörtökén a szintén
szekszárdi Fekete Gólyák ellen lép-
tek pályára a Zsigmondy-csarnok-
ban, s 4-15-ös félidõ után 8-24 lett a
vége a Tolna megyeieknek. Anek
Dorina sérülés miatt nem lépett pá-
lyára, pedig a további találkozók so-
rán nagy szükség lesz, illetve lenne
játékára. A további ellenfelek sor-
rendben a Tolna KC, a Tamási és a
Kozármisleny lesznek, amivel az
alapszakasz végére is érnek a serdü-
lõk tíz csapatos küzdelmeiben.

Szombaton és vasárnap ahány
kézilabda-tornára került volna sor
a kanizsaiak vonatkozásban, annyi
maradt számukra el programjuk-
ban. Konkrétabban, a Nagykani-
zsai Izzó SE NB I B-s hölgyei Pé-
cset, míg az NB II-es férfiak Csur-
gót hagyták ki a két nap során,
mindkét helyszínen azonos osz-
tálybeli csapatokkal mérkõztek
volna Bujáki Tibor, illetve Tóth
László kézilabdázói.

A hölgyeknél kissé árnyaltabb a
helyzet, hiszen majd egy csapatnyi
kerettag munkahelyi elfoglaltság
végett mondta le a múlt szombati,
pécsi fellépést. (Azért azt tegyük
hozzá, gyakorlatilag nyílt titok,
hogy anyagi nehézségek súlyosbít-
ják a mûködést, így különösen ne-

héz fél év elé nézhet nem csupán a
nõi, de a férfi egység is.) Minden-
esetre a következõ megmérettetés
szombaton a Marcaliban megren-
dezésre kerülõ torna lesz a nõknél.

Az NB II-es férfiaknál (akik
vasárnap Szentgotthárdra utaznak)
nem csupán a kanizsaiak, de infor-
mációk szerint a többi csapat is lét-
számgondokkal küszködött, így el
sem indultak a csurgói torna hely-
színére Tóth László edzõ játékosai.
S ha már a létszám-kérdés: a dél-
zalaiak egyik húzóemberüktõl, Kiss
Gergelytõl kénytelenek elköszönni
elõzetes hírek szerint két hónapra,
mivel az átlövõt munkahelyi elfo-
galaltsága Bosznia-Hercegovinába
szólítja. Ne legyenek kétségeink, a
csapatnál ebbõl kifolyólag lázasan
forgatják a naptár-lapokat...

P.L.

AA nnaaggyyookk kkéésszzüüllnneekk,, aa kkiiccssiikk mméérrkkõõzznneekk

MKB Euroleasing Fehérvár KC
(3.) – Kanizsa KK DKG-EAST (9.)
82-69 (21-20, 24-17, 13-12, 24-20).
NB I B Nyugati csoport férfi kosár-
labda-mérkõzés, 13. forduló. Kani-
zsa KK DKG-EAST: Tóth O. (11),
Balogh (2), Stárics (6), Klír (2),
Hoffmann (10). Cserék: Kovács S.
(17/3), Kovács D. (2), Bíró (4),

Beck (4), Zsámár (9), Murvai (2),
Lovas (-). Edzõ: Farkas László.

Lassan, de biztosan õrölte fel el-
lenfelét a hazai együttes, ezzel igen-
csak nehéz helyzetbe sodorva a kani-
zsai gárdát, mely legutóbbi öt mecs-
csébõl négyet elvesztett. Vasárnap a
Gyõrszol-SZESE, vagyis a tabellán
tizedik legénység lesz az ellenfél ha-

zai pályán 17 órától, s a pillanatnyi
forma alapján a kisalföldiek valami-
vel jobban állnak, hiszen a mutatójuk
ugyanannyi meccsre vetítve két gyõ-
zelem, három vereség. Azon már
nem is csodálkoztunk, hogy vannak
olyan információk, melyek szerint fi-
noman fogalmazva a találkozó a ka-
nizsai edzõ, Farkas László szem-
pontjából sem lényegtelen...

P.L.

FFoonnttooss mmeeccccss eellõõtttt......

Nyáron szó volt a kölcsönvéte-
lérõl kanizsai futballberkekben,
de jelenleg már a Videoton-
PFLA NB II-es labdarúgó együt-
tesének felkészülési mérkõzésein
jut szóhoz NBI-es gárdák ellen
Papp Szilárd, aki Nagykanizsáról
(az NTE-tõl) került Fejér megyé-
be, és a Puskás Akadémia U18-as
együttesének 2008/09-es fényké-
pén már ott állt akkori, újdon-
sült csapattársaival. 

Hartyáni Gábor edzõ az elkö-
vetkezendõ napokban, hetekben
dönt a belsõ védõvel kapcsolato-
san, aki az õszi szezont  a Bicskei
TC NB III-as gárdájánál töltötte.

Bizonyára lehet e néhány sor-
nak olyan olvasata, hogy az itteni
klubok miért másoknak nevelik
utánpótlásukat, de mi inkább úgy
közelítenénk a dolgokhoz, hogy
lám, el lehet indulni, s miért ne le-
hetne máshol kiteljesíteni a tudást,
ha valaki arra érdemes, s ha hely-
ben jelen pillanatban nincs arra le-
hetõség.

Hangsúlyozzuk, a decemberben
19. életévét betöltõ Szilárd pálya-
futásának egy olyan lépcsõfokáról
írtunk, amelynek sikeres vétele
vélhetõen nem rázza meg a világ-
egyetemet, de információink sze-
rint a Vidi II-höz a bicskeiektõl
berendelt négy játékos közül már
csak Szilárd van Hartyáni keze
alatt...  

P.L.

TTûûzzkköözzeellbbeenn
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Azonnali beköltözés lehetõsége
900 Ft+ÁFA/m2 bérleti díj
Alacsony üzemeltetési költség
Ingyenes parkolás
Irodák, mûhelyek 13-105 m2-ig
Adó- és pénzügyi tanácsadás
Pályázati és marketing tanácsadás
Üzleti szolgáltatások
Konferenciákra, képzésekre ideális helyszín
WIFI, tárhelybérlet kedvezõ feltételekkel

Tekintse meg, 
és költözzön be, most!

Tíz érv a döntéshez:

PBN - Nagykanizsa
A Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (PBN)
2006-ban alakult. Célunk, hogy valós, kézzelfog-
ható értékkel járuljunk hozzá a Nyugat-Dunántúl
gazdasági fejlõdéséhez. A közelmúltban új irodát
nyitottunk Nagykanizsán az inkubátorházban.
Célunk, hogy immáron fizikailag is jelen le-
gyünk a régió mindhárom megyéjében. Minder-
re legtökéletesebb helyszín az új inkubátorház,

Weblab Informatika Kft.
Vállalkozásunk webes alkalmazás- és egyedi
szoftverfejlesztéssel, tárhelyszolgáltatással,
honlapkészítéssel, szótárkészítéssel és piac-
kutatással foglalkozik. Az otthon végzett
munka számtalan hátránnyal járt. Amikor
hallottunk az Inkubátorházról, a kedvezõ bér-
leti díjakról és a minimális rezsiköltségrõl,
valamint a szolgáltatásokról, azonnal tudtuk,

Az IMRO-DDKK Környezetvédelmi Kft.
2010-ben költözött a Nagykanizsai Inkubátorházba
és Innovációs Központba. Döntésünk mellett több
érv is szólt. Ezek közül az egyik a kedvezõ bérleti
díjak és a várhatóan alacsony rezsiköltségek. Szá-
mítunk arra is, hogy az Inkubátorházba betelepülõ
vállalkozások egy olyan szellemi tudásbázist fog-
nak létrehozni, melynek segítségével az itt tevé-
kenykedõ szervezetek közösen számos innovációs

A Safety Professional Munka-Tûz-Környe-
zetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2005-ben alakult. Cégünk munka-, tûz és környe-
zetvédelmi tevékenységet végez vállalkozásoknak,
gazdasági társaságoknak, állami, önkormányzati
intézményeknek. Az Inkubátorházba az elsõ cégek
között költöztünk. Egy kulturált, jó mûszaki szín-
vonalon kialakított környezetbe tudtuk áthelyezni
az irodánkat.  Fontos szempont volt a döntésünk-

hogy megtaláltuk az ideális megoldást. Az elsõ betelepülõk egyikeként
kiválasztottuk a nekünk tetszõ irodát, amelyet igényeink szerint beren-
deztünk.Tetszik nekünk itt, ahogyan az üzleti inkubáció gondolatát
megvalósították.  

Inkubátorház: ahol jó vállalkozni
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központot 2010. novemberében adták át. Az egykori laktanya épületének felújítására

közel 500 millió forintot költöttek. Az Inkubátorház kedvezõ piaci feltételeket biztosít az induló vagy a válsághelyzetbe jutott kis- és
középvállalkozások számára. Négy vállalkozás képviselõjét kérdeztük, milyen szempontok alapján döntöttek a beköltözés mellett?

nél, az ingyenes parkoló és a WIFI, melyek használatának költsége  nem a cé-
get terheli. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Kft. tevékenységéhez egy ide-
ális és megfelelõ helyen tudunk irodát bérelni. 

projektet tudnak elõkészíteni és megvalósítani. Döntésünket erõsítette az is, hogy
az Inkubátorház több, a vállalkozásokat segítõ szolgáltatást is kínál a jövõben. 

amely önmagában is a város gazdasági potenciálját erõsíti. Helyi partnere-
inkkel támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely Nagykanizsa fej-
lõdését szolgálja.

Homonnai Ferenc

Csiszár István

Kisiván Tibor

Musits Róbert
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