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Kanizsa2012. január 1-tõl már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!

Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá tenni?

Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu

Mennyit fogyaszt 
az Ön háza, lakása?

Megdöbbentõ, hogy az emberiség 
nem egyszer abban a tévhitben él, 
ha Istent kizárja az életébõl Isten, 
akkor Isten ügye kudarcot vall. 
De nem így van. Az üdvösség története
egészen másról beszél: Isten tervét nem 
lehet meghiúsítani. 
Minden emberi dicsõség elõbb-utóbb 
a porba hullik, csak az Isten szeretete 
és dicsõsége ragyog örökké. 
Ezt tudták az angyalok is, 
és ezért tudtak a szomorú tények 
ellenére is dalra fakadni...

Címlapunkon a Szent Család ábrázolása a Sambach által festett
alsótemplomi fõoltárképen. 
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Sajtótájékoztatón ismertették
a projektelemek gazdái a nem-
régiben megnyert Mi a pálya? -
Jövõnk az ifjúság II. címû pá-
lyázatot a Városi Diákirodában.
Céljuk, hogy a rendelkezésre ál-
ló pénzbõl olyan programokat
szervezzenek a fiataloknak, me-
lyekkel elõsegíthetik az integrá-
ciójukat, és hasznos idõtöltést
biztosítanak.

– A projekt 2011. október 15-én
indult és 2013 októberében ér vé-
get. A pályázatnak köszönhetõen
50 millió forint áll rendelkezésre a
céljaink megvalósításához –
mondta Gyõrfy Anikó, a projekt
menedzsere. Közvetlenül vagy
közvetve minden programjukkal a
fiatalok azon készségeit szeretnék
fejleszteni, amelyek segíthetik a
pályaválasztást és a tényleges el-
helyezkedést. Úgy alakították ki a
munkatervet, hogy ezeket a képes-
ségeket valamilyen szinten tudják
is kamatoztatni a projekt során.
Hat partner, a Városi Diákiroda, a
Halis István Városi Könyvtár, a
Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat, a Kanizsai Kulturális Köz-
pont, valamint a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ mûködik
együtt az elkövetkezendõ két év-
ben és kínál hasznos elfoglaltságot
a fiatalok számára.

A támogatásnak köszönhetõen
bõvíthették a hagyományos prog-
ramok sorát, a partnerek mind-
egyike sokszínû tervet mutatott
be. Az újdonságok közé tartozik
a börtönlátogatás, mely a preven-
ciót szolgálja, továbbá idegen
nyelvi tréningeket szerveznek,
három nyelvbõl (német, angol,
horvát) indítottak 60 órás tanfo-
lyamot. 

Ezeken felül Jótékonysági Gá-
laestre invitálják az érdeklõdõket,
melyet december 15-én 17 órától
tartanak a Medgyaszay Házban. A
jótékonysági vásáron kanizsai di-
ák fellépõk színesítik a palettát. A
befolyt összeget városunk hátrá-
nyos helyzetû diákjainak megsegí-
tésére fordítják.

V.M.

HHaasszznnooss
pprrooggrraammookk
aazz iiffjjúússáággnnaakk

A polgármester a jegyzõköny-
vek aláírása után köszöntötte a fia-
tal házaspárt, Nagy Sándort és
Nagy Ildikót, valamint nagyobbik
gyermeküket, Attilát, aki már Ma-

gyarországon született. Elmondta,
az esküszavak némi elégtételt je-
lenthetnek a kétmilliónyi erdélyi
magyarnak, akiket megfosztottak
állampolgárságuktól, hazájuktól.

A nemzetrészek összetartozásának
fontos pillére lett a magyar állam-
polgárság könnyített megszerzésé-
nek lehetõsége, mely a tavaly
megalakult országgyûlés egyik
fontos döntése volt. A pár négy éve
hagyta el Erdélyt, a munka és a
jobb élet reményében érkeztek
hozzánk, jelenleg Nagyrécsén él-
nek. Hivatalosan is magyar állam-
polgárok lettek nagyobbik fiukkal
együtt. – Most már Önöknek is
dolguk, feladatuk és küldetésük,
hogy segítsék Wass Albert utolsó
üzenetében megfogalmazott pa-
rancsát: “…. Magyarok! Váljatok
Nemzetté! Legyetek újra nemzet!”
Kívánom, hogy így legyen és leg-
közelebb találkozzunk a legkisebb
esküjén! – zárta az ünnepélyt a
polgármester. Szavaival utalva ar-
ra, hogy Nagy Dániel, aki szintén
már itt született, csak késõbb kap-
hatja meg az állampolgárságot. 

V.M.

EEggyy ccssaalláádd tteetttt áállllaammppoollggáárrssáággii eesskküütt

Ezúttal egy Erdélybõl áttelepült család három tagja tett állampolgár-
sági esküt Cseresnyés Péter polgármester elõtt a Vasemberház Házas-
ságkötõ termében. Ettõl a naptól hivatalosan is magyar állampolgárok.
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A korábbi balesetveszélyes helyzet
megszûntetése érdekében létrehozott
járdaszakasznak köszönhetõen a gyer-
mekeknek és a tanároknak az iskolába

menet és jövet az utat már nem autók
közt kell megtenniük. A közös össze-
fogással, társadalmi munka segítségé-
vel megvalósult közel 4 milliós beru-

házás több mint 60 százalékát az ön-
kormányzat állta, a másik jelentõs
részt a szülõi munkaközösség segítsé-
gével szülõk és egyéb támogatók ad-
ták össze. Cseresnyés Péter polgár-
mester továbbá megköszönte a mun-
kát a mûszaki ellenõröknek, a munká-
ban részt vállalóknak, a vállalkozónak,
aki sokat dolgozott annak érdekében,
hogy a költségeket csökkenteni lehes-
sen, és ingyen végezte a kivitelezést. 

V.M.

JJáárrddaa aa PPaalliinnii iisskkoollááhhoozz

Minden január elseje kettõs
ünnep Kanizsán. Az újrakezdésé
és Petõfi Sándor születése nap-
jáé. Ez utóbbit immár tízedik al-
kalommal tartják a Deák téri
Petõfi szobornál a polgári egye-
sület szervezésében 17 órától.

Szónokul Horváth Lóránt alsóváro-
si plébánost nyertük meg erre az alka-
lomra, õ megismertet bennünket a köl-
tõ kevésbé ismert oldalával is – tudtuk
meg az NPE megújult vezetõségétõl. –

Milyen sokat jelent Petõfi a kanizsai-
aknak? Jól mutatja ezt az az 1956-os
esemény is, hogy itt, a Deák téren, en-
nél a szobornál szavalta el a vasutas
színjátszók rendezõje, Altai József a
Nemzeti dalt. Milyen sokat jelent Petõ-
fi a magyarságnak? „Mert nem Petõfi-
nek volt szüksége az ünneplésre, ha-
nem nekünk volna rá szükségünk,
hogy a Petõfi felidézett lelke megszáll-
jon bennünket. Egy képpel próbálom
kifejezni, amit mondani akarok. Tudott
dolog, hogy a világûrben, amelyen a

nap arany nyilai áthullanak, dermesztõ
hideg van. Meleg csak idelent van a
földön, amely felfogja és visszaveri a
nyílsugarakat. …Petõfi egy lángoló
nap a magyar firmamentumon, ame-
lyet megbámulnak a föld egyik sarká-
tól a másikig. De virág csak akkor fa-
kad és termés csak akkor zsendül a
nyomán, ha felfogjuk a belõle áradó
fénykévéket. Õ beragyog bennünket,
de mi ragyog vissza mirólunk õrá?” –
tette fel a lelkiismeretvizsgálatra kész-
tetõ kérdést Móra Ferenc.

GGyyúújjttssuunnkk vvaallaammeennnnyyiieenn mmééccsseesstt

Átadták a Palini Általános Iskola biztonságos megközelíthetõsége
érdekében megépített járdaszakaszt, amely az önkormányzat, a kivi-
telezõ vállalkozó és a szülõi munkaközösség összefogásának köszön-
hetõen valósult meg. A gyerekeknek évrõl-évre szebb, otthonosabb és
biztonságosabb környezetet szeretnének biztosítani.
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2011. december 15.

Isten mindig közel van, de tá-
vol is. Így volt ez az elsõ kará-
csonykor is. Közel volt azokhoz,
akik befogadták, és távol azoktól,
akik elutasították. Bár igaz, hogy
az Isten mindig egy lépéssel meg-
elõz minket. Ha õ egy lépéssel
közelebb kerül hozzánk, a követ-
kezõ lépést tõlünk várja, s csak ha
megtettük, akkor jön újra egy lé-
péssel megint közelebb. 

A karácsony egy szomorú üze-
netet és egy kérdést hordoz magá-
ban. Az üzenet ez: „Tulajdonába
jött az Isten, de övéi nem fogad-
ták be.” (Jn 1, 11). A kérdés pedig
ez: Mi készek vagyunk-e befo-
gadni? Alkalmas-e a lelkünk hogy
Isten küldöttének, a Megváltónak
a temploma legyen?

Megdöbbentõ, hogy az embe-
riség nem egyszer abban a tév-
hitben él, ha Istent kizárja az
életébõl Isten, akkor Isten ügye
kudarcot vall. De nem így van.
Az üdvösség története egészen
másról beszél: Isten tervét nem
lehet meghiúsítani. Minden em-
beri dicsõség elõbb-utóbb a
porba hullik, csak az Isten sze-
retete és dicsõsége ragyog örök-
ké. Ezt tudták az angyalok is, és
ezért tudtak a szomorú tények
ellenére is dalra fakadni, s ebbe
a dalba a könyörtelen emberi
sorsot is belefoglalni, amit a
betlehemi éjszakában így éne-
keltek: ”Dicsõség a magasság-
ban Istennek és a földön békes-
ség a jóakaratú embereknek!”
(Lk 2, 14). Ha az angyal kará-
csonyt Isten dicsõségének neve-
zi, akkor mi emberek méltán
nevezhetjük az emberi szégyen
ünnepének. Dicsõség a magas-
ságban Istennek és szégyen a
földön az Istent be nem fogadó
embereknek.

Vajon mire gondoltak az an-
gyalok, amikor látták Isten fiának
elutasítását? – A jövõre. Látták
Jézus üdvösségszerzõ halálát és
feltámadását. Látták a hitvallók,
szüzek és vértanuk sokaságát,
amely a gyermek nyomába szegõ-
dött. Látták az erõt, ami a betlehe-
mi jászol szegénységébõl árad a
történelemre, népekre és kultú-
rákra. Mert Isten szegénységébõl
számunkra gazdagság, kivetettsé-

gébõl nekünk gyermekké foga-
dás, az elutasításból bíztató hívo-
gatás, jászolából és keresztjébõl
üdvösség származott.

Ezért Jézus a legnagyobb!
Ezért nem léphet helyére senki
más. Milyen fenséges erõ és ti-
tokzatos nagyság lakozhatott eb-
ben az „emberben”, aki így rá
tudta nyomni hatását a világra.

Egy ünnep annál szebb, minél
alaposabban felkészülünk rá. Az
elsõ karácsonyra nem készült fel
igazán a világ; különben nem uta-
sította volna el egykönnyen a
hozzánk érkezett Élet urát. „Tu-
lajdonába jött, de övéi nem fo-
gadták be” – jegyzi meg fájdal-
masan János evangélista. Mi már
felkészülhetnénk, ha sokszor nem
vonná el figyelmünket és erõnket
az ünnepet körülvevõ talmi csillo-
gás lótás-futás, tülekedés, bevá-
sárlási láz.

Pedig a karácsony az élet ün-
nepe. Miért? – Mert maga az
Élet jelent meg közöttünk:
Krisztus, az Isten egyszülöttje.
Benne élet volt, s ez az élet volt
az emberek világossága énekli
Szent János evangéliumának
bevezetõjében. Amikor Assziszi
Szent Ferenc megünnepelte
Greccioban az elsõ betlehemes
karácsonyt, hogy fizikai valósá-
gában elevenítse fel Jézus szü-
letésének körülményeit, a le-
genda azt mondja, hogy bár a
jászolban egy élettelen gyermek
figura feküdt; ám amikor Isten
szentje odalépett hozzá, hogy
felemelje, úgy tûnt, mintha a
gyermek életre támadt volna.
Legenda? Lehet. De mégsem
alaptalan ez a látomás. Mert a
kisded Jézus, aki sokak szívé-
ben akkor is halott volt már,
Szent Ferenc közremûködésé-
vel mégiscsak újra életre támadt
a lelkekben. Bárcsak megismét-
lõdne napjainkban is ez a láto-
más, s valósággá lenne az em-
berek szívében az Isten iránti
hála és köszönet. 

Minden karácsony titok. Isten
felséges titkának megjelenése
köztünk. Ezért vagyunk mi ke-
resztények is titkokat hordozó
emberek. Hogy érzékszerveink
ellenére hisszük Jézus jelenlétét

az Oltáriszentségben, kinek be-
széljünk errõl? Hogy a szenvedés
közepette is bízunk a Gondvise-
lésben, kinek magyarázzuk?
Hogy Isten Fia megjelent közöt-
tünk, kinek hirdessük? Vannak
helyzetek, amikor a diszkrét hall-
gatás a legmarkánsabb tanúságté-
tel. 

Ezért karácsonyra sem
harsánykodással, zajjal, tüleke-
déssel készüljünk, hanem belsõ
elcsendesedéssel. Istennel csak a
csendben találkozhatunk. Gon-
doljunk csak Illésre. Viharban,
földrengésben, tûzvészben hiába
kereste az Urat. Az enyhe szellõ
suttogásában talált rá.

Sokszor halljuk, hogy a kará-
csony a gyermekek ünnepe. Ez
lehet nagyon rosszul is értelmez-
ni: nincs helye ott a felnõtt em-
bernek, a mindennapok férfias
küzdelmeinek stb. De jól is ért-
hetjük, s akkor rájövünk, hogy Is-
ten nem azt kívánja, hogy gyer-
mekké váljunk, s azt sem, hogy
gyermekesen gondolkodjunk és
viselkedjünk, hanem, hogy gyer-
meki bizalommal és reménység-
gel tudjuk nézni a világot. 

Ne feledjük, a karácsony az Is-
ten szeretetvallomása az ember
iránt. Jézus nem a hatalom diadal-
kapuján érkezett hozzánk, hogy
elkápráztasson és megfélemlítsen
minket, hanem a jászol nyomorú-
ságából sugározza ránk Isten sze-
retetét, hogy melegítsen, vonzzon
és lelkesítsen minket.

Ha Isten húsvétkor kitör a tör-
ténelembõl, s az örökkévalóság-
ba hívja és emeli a világot, akkor
karácsony az az ünnep, amikor
az örökkévaló s vele az örökké-
valóság betör az idõbe, az ember
életébe. Az elsõ karácsonyt az
emberi nyüzsgés szürkesége, sõt
ínsége és nyomorúsága borítaná
be, ha nem ragyogna át rajta Má-
ria és József emberi, s a Szenthá-
romság isteni szeretete és öröm-
ujjongása.

A karácsony mutatja, hogy a
szeretet nagyobb minden bûnnél,
hibánál, gyengeségnél, szívtelen-
ségnél.

S ezt most már nemcsak az an-
gyalok tudják, hanem tudjuk mi
magunk is. Ezért kell, hogy a mi
lelkünkbõl is feltörjön az öröm és
a dicséret hangja: Dicsõség a ma-
gasságban Istennek és a földön
békesség a jóakaratú embereknek.

Dr. Páhy János 
plébános

„„TTuullaajjddoonnáábbaa jjöötttt aazz IIsstteenn,, 
ddee öövvééii nneemm ffooggaaddttáákk bbee””

December 10-én a Magyar Vö-
röskereszt Családok Átmeneti ott-
hona lakói, szülõk és gyermekeik
Nagykarácsonyba utaztak a ma-
gyar Mikuláshoz. Az ünnephez
kapcsolódóan lehetõség nyílott a
Megyék Karácsonyfáinál, hogy
minden látogató saját megyéje ka-
rácsonyfájára felhelyezze a hozott
díszt. Otthonunk lakói több díszt
is elhelyeztek Zala megye kará-
csonyfáján. A gyermekek és a szü-
lõk megtekintették a Szarvas ker-
tet, a Manóvilág kiállítást, vala-
mint a Szeretetpostát, majd a Ját-
szóházban bohócelõadáson vettek
részt. 

A kirándulás nagyon jó hangu-
latban telt, az otthon lakói nagy iz-
galommal készültek az utazásra. 

– Ezeknek a programoknak
nagyon jó hatásuk van. Fonto-
sak ezek az élmények, kinyitják
egy kicsit a környezõ világot, és
segítik azt, hogy ne csak a prob-
lémákra beszûkülve teljenek a
hétköznapok az otthonban. A ki-
rándulás a Velux Alapítványok
által támogatott, a Dán Vörös-
kereszt közremûködésével az
intézményben zajló Remény
program keretében valósult
meg. – mondta Turi Renáta in-
tézményvezetõ.

Kiskarácsony,
Nagykarácsony
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A képviselõket és munkájukat
bemutató sorozatunkat Dr.
Csákai Ivánnal zárjuk. Dr.
Csákai Iván az önkormányzat
hatodik ciklusban megválasztott
képviselõje. Jelölõszervezete a
FIDESZ-KDNP.

– 1990 óta vagyok önkormány-
zati képviselõ. Egyszer listáról ke-
rültem a testületbe, öt alkalommal
a lakosság választott meg az
északkeleti városrészben található
5-ös választókerületben. A leg-
utóbbi választások alkalmával ez a
körzet is megnövekedett, a keleti
városrészbõl csatoltak hozzá egy
területet.

– Fogadóóráin milyen kérdések-
kel fordul önhöz a lakosság?

– Nem tartok rendszeresen fo-
gadóórákat, hisz nagyon sokszor
a feleségemen keresztül üzen-
nek, vagy fölhívnak telefonon,
és úgy mondják el a problémái-
kat az emberek. Ugyan van
probléma a választókörzetemben
is, de bármilyen furcsa, a foga-
dóórákon csak egy-két lakos je-
lenik meg, és õk sem mindig a
választókerületi, hanem egyéb
problémákkal jelentkeznek.
Ezen a területen is az utak, jár-
dák, lépcsõk állapotát teszik szó-
vá a leggyakrabban. 

– Mire költötte a képviselõi ke-
retét?

– Egy évvel ezelõtt is lépcsõfel-
újításra fordítottam, és idén is,
emellett még két általános iskolá-
nak, a Péterfy Sándor és a Hevesi
Sándor Általános Iskoláknak aján-
lottam fel egy nagyobb összeget,
mivel mindkét iskola tornatermé-
ben problémák adódtak, és javítást,

felújítást kellett elvégezni. A vá-
lasztókerületben hat cikluson ke-
resztül nagyon sok mindent elért az
ember, azonban azt tudomásul kell
venni, hogy az ad hoc módon fel-
vetett problémát nem lehet azonnal
megoldani. Eddig sem lehetett,
mert a pénz mindig kevés volt.
Elõfordult, hogy több év kellett
egy-egy projekt elintézéséhez,
megvalósításához. Ilyen volt pél-
dául az észak-keleti városrészben a
járda megépítése az Irtás utcától a
Városkapu körútig, majd a Hevesi
utcától a Tesco áruházig. 

– Egy ciklus kivételével az ön-
kormányzat Szociális és Egészség-
ügyi Bizottságának elnöki teendõit
is ellátta, ellátja. Milyen eredmé-
nyeket értek el a szociális terüle-
ten?

– Jelentõs változásokat értünk
el, hiszen más városok képviselõi
mindig irigykedve kérdezik meg
tõlünk, hogyan lehetett megvalósí-
tani a teljes szociális háló kiépíté-
sét Nagykanizsán. A gyerekektõl
kezdve az öregek és a fogyatéko-
sok számára példaértékû és magas
színvonalú munkát végeznek az
intézményekben. A Családsegítõ
Központ, az Idõsek Otthona és a
Fogyatékosok Intézménye lassan
egy szakmai bemutató hellyé ala-
kul. A közgyûlés tagjai továbbra is
szívükön viselik a létesítmények
mûködését. Ezen kívül nem elha-
nyagolható az egészségügyben
végzett felújítások, átalakítások
sora, hiszen a ’90-es évek elején
történt a kórházban egy 1,2 milli-
árd forintos, majd egy 700 milliós
felújítás, és most indul el egy 3
milliárd forintos beruházás. Emel-
lett az alapellátásban két orvosi
rendelõ kivételével valamennyit
felújítottuk. Az ezekkel való fog-
lalkozás is a feladataim egy részét
képezte. Az is igaz, a közgyûlés-
ben az én szavazatom csak egy
voksot jelent, de a meggyõzés ere-
jével mindig tudok a fontos téma
mellé embereket állítani. Azt is
meg kell jegyeznem, ehhez a mun-
kához azért nagyon nagy szükség
van a feleségemre, hiszen õ sokat
segít, legtöbbször õ jegyzi fel a bi-
zottsági ülések és a különbözõ ese-
mények dátumait. Családi háttér is
kell a képviselõi kötelezettségek
elvégzéséhez, és jó szívvel veszi,
hogy ezzel foglalkozom.

B.E. 
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A dunántúli ifjúsági nevelõin-

tézet esetlegesen Nagykanizsán
történõ kialakításáról tartott la-
kossági fórumot az érdeklõdõk-
nek a város önkormányzata, Du-
dás Zoltán, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium gyermekvédelmi
és gyámügyi fõosztályának fõ-
osztályvezetõje, Dr. Szabó Péter
intézményi fõreferens, valamint
Magyari László, a jövõre 15 éve
mûködõ debreceni intézet igaz-
gatója. 

Az egykori Vécsey iskola tor-
natermében megjelent Maort-
telepi lakók már Cseresnyés Pé-
ter polgármester köszöntõjét sem
hagyták végigmondani, mond-
ván, hogy meg kell érteni õket,
mert félnek az ott élõk, féltik a
biztonságukat.  Folytatva a tájé-
koztatását, a polgármester megje-
gyezte: sok, minden alap nélküli
híresztelés indult el az elmúlt he-
tekben a leendõ beruházásról,

amelynek még a helyszíne sem
dõlt el, és Kanizsa neve csak egy
a lehetségesek közül a minisztéri-
um terveiben. Éppen azért, hogy-
ha Kanizsára esne a választás, a
leendõ intézmény mûködésérõl,
az elképzelésekrõl elõre szeret-
nék tájékoztatni a lakosságot. A
polgármester kifejezett kérése el-
lenére sem kívánták a fórum
résztvevõi meghallgatni az elõ-
adókat, hanem feltették indula-
tokkal tûzdelt kérdéseiket. Arra
kérték a polgármestert, úgy kép-
viselje városunkat, hogy ne való-
suljon meg Nagykanizsán a beru-
házás. Szántó Miklós vállalkozó
hozzászólása így szólt: akarja-e a
város lakossága, hogy börtönvá-
ros legyen Kanizsa vagy nem? A
fórumot a lakosság kérte, és sze-
retnék, ha a jelenlévõ önkor-
mányzati képviselõk is odaülhet-
nének az asztalhoz. 

A felbolydult résztvevõk arra is
kíváncsiak voltak, milyen védel-

IInndduullaattooss llaakkoossssáággii
ffóórruumm aa jjaavvííttóóiinnttéézzeettrrõõll 

A gyermekvédelmi rendszer
hiányossága, hogy a dunántúli
térségben javítóintézet ez idáig
nem épült, ilyen típusú és funkci-
ójú intézet sem korábban, sem je-
lenleg nem mûködött és nem mû-
ködik a nyugati országrészben.

Jelenleg Debrecenben és Bu-
dapesten van olyan intézmény,
amelybe javítóintézeti ellátásra
érkezhetnek a fiatalok. Elõbbi
kettõs funkcióval rendelkezik:
végrehajtja az elõzetes és a javí-
tóintézeti nevelést is. Ilyen intéz-
ménynek keres helyet a szaktárca
a Nyugat-Dunántúlon, és lehetsé-
ges helyszínként szóba került
Nagykanizsa is. Az intézmény a
tervek, elképzelések szerint, 120,
14-18 év közötti fiatalt fogad
majd, amelybõl 60 fõ elõzetes le-
tartóztatásban lévõ, 60 fõ pedig
jogerõs javítóintézeti büntetését
töltõ.

Az intézmény zárt jellegû, és a
büntetés-végrehajtási intézetek-
ben meglévõ technikai és fizikai
védelmi eszközök itt is megjelen-
nek. A zárt jellegbõl adódóan a fi-
atalkorúak minden tevékenysége

szabályozott és az intézeten belül
történik, csak szigorú rend sze-
rint, kísérettel jöhetnek ki. A fia-
talokkal pedagógusok és szociá-
lis szakemberek foglalkoznak.

A javítóintézeti nevelés célja: a
fiatalkorúak társadalmi beillesz-
kedésének elõsegítése, ennek ér-
dekében beilleszkedési zavaraik
enyhítése, pszichés állapotuk
rendezése, szakmai képzettségük
fejlesztése, az alapvetõ erkölcsi
normák elfogadtatása és az
egészséges életmódra való felké-
szítés. Vagyis az, hogy a fiatalok
az intézetbõl kikerülve teljes éle-
tet élhessenek és beilleszkedhes-
senek a társadalomba. Ezt, a ha-
sonló intézetek tapasztalatai alap-
ján eredményesen végzik.

A Nyugat-Dunántúlon – eset-
leg Nagykanizsán – létesítendõ
intézmény az adott településen
2,25 milliárd forintos állami be-
ruházást, és körülbelül 100 mun-
kahelyet jelent.

A debreceni javítóintézet mû-
ködésérõl részletesen a
www.dji.hu oldalon tájékozód-
hatnak az érdeklõdõk.

IIssmmeerrtteettõõ aa DDuunnáánnttúúlloonn lléétteessíítteennddõõ,, 
112200 fféérrõõhheellyyeess jjaavvííttóóiinnttéézzeetttteell kkaappccssoollaattbbaann
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met fognak kapni az intézet köz-
vetlen szomszédságában élõk,
majd kórusban kijelentették, nem
akarnak információt a létesítmény-
rõl. 

Nagy taps kísérte Pálfi István
felszólalását, aki megkérdezte a
minisztérium képviselõitõl, miért
akarják idehozni a javító-nevelõ
intézetet, majd hozzátette saját
véleményét is: gondolkodjanak
más városban. Egy idõsebb
hölgy elmondta, már volt itt ide-
gen-szálló, amikor ígértek fût,
fát, és a vége az lett, hogy megtá-
madták õket, és senki nem jött a
segítségükre. Akár jó az intéz-
mény, akár nem, nem kérnek be-
lõle. Javítónevelõ intézet és nem
börtön! – hangzott el a fõosztály-
vezetõ egyik válaszaként. A javí-
tó-nevelés olyan fiatalkorúakat
érint, akik nem a budapesti Ró-
zsadombon nevelkedtek, de csi-
náltak valami, nem súlyos dolgo-
kat. 

Egy közbeszóló hölgy szerint
õk azt szeretnék elmondani, ami
a szívüket nyomja a beruházás-
sal kapcsolatban, és arra kérik a
polgármestert, hogy az õ érde-
küket képviselje. Attól is félnek,
hogy nem lesz több alkalmuk el-
mondani a véleményüket. A vi-
tába bekapcsolódó másik részt-
vevõ arra kérte a polgármestert,
úgy képviselje a várost, hogy
Nagykanizsán ne valósuljon
meg a beruházás. Ha ezt nem
tudja kiküszöbölni, aláírást
gyûjtenek, és népszavazást kez-
deményeznek. Tiltakozásuk ki-
fejezéseként 701 aláírást nyúj-
tott át a polgármesternek dr.
Buzás Judit, az egyik Maort-
telepi lakó. 

– Akár jó, akár rossz, nem kér-
nek a beruházásból – hangzott el a
felzúdult lakosságtól. 

A délután öt órakor kezdõdött
fórumon a szakemberek este 7 órá-
ig még nem tudták elmagyarázni,
hogy mi is ez az intézmény és ho-
gyan mûködik. Gábris Jácint ön-
kormányzati képviselõ hozzászó-
lásában arra is kíváncsi volt, hogy-
ha megvalósul a beruházás, kinek
a biznisze lesz. 

Nevetés fogadta azt a szakembe-
ri véleményt is, hogy ott, ahol javí-
tó-nevelõ intézet mûködik, nõtt a
közbiztonság, és fölmentek a te-
lekárak. 

A felszólalók javaslataiban fel-
vetõdött, hogy költözzön ide az
egyetem, vagy a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI, és alakítsák ki a
helyén az intézetet. 

Cseresnyés Péter polgármester
kiemelte: a város önkormányza-
tának a volt határõrség területé-
hez semmi köze, az állami tulaj-
don. Azt próbálják bemutatni,
hogy ha a minisztérium esetleg
úgy dönt, hogy idekerül az intéz-
mény, az itt élõket semmiféle hát-
rány nem fogja érni, semmiféle
gond nem lehet az intézménnyel.
A megfogalmazott kérdéseikre
csak akkor tudnak válaszolni a
szakemberek, ha van rá lehetõsé-
gük, és el tudják mondani, amit
akarnak. Azért kérte meg õket,
hogy jöjjenek el Kanizsára, mert
lehetõséget lát 100 munkahely lé-
tesítésére, és két milliárd forintos
beruházás megvalósítására, ahol
valószínûleg nagykanizsai vállal-
kozók fognak újabb munkalehe-
tõséget kapni. 

– Ha a lakosság nem akarja,
nem lehet odahelyezni! Nem
mindegy, hogy milyen áron jut

pénzhez a város! – jegyezte meg
valaki, majd megkérdezték, van-e
értelme annak, hogy itt vagyunk,
vagy már eldöntött tény, hogy meg
fog valósulni. Egy további hozzá-
szóló sajnálattal fejezte ki, hogy
ilyen fogadtatásban részesültek a
szakemberek, de azt is meg kell ér-
teniük, hogy õk az érintettek, és
nagyon félnek ettõl. Tárgyaljon
más befektetõkkel a város. 

Sajni József, a terület önkor-
mányzati képviselõje nagy mu-
lasztásnak tartotta, hogy a la-
kosság nem kapott megfelelõ tá-
jékoztatást a fórumról. Tudomá-
sul kell venni – folytatta, ez a le-
endõ intézmény idegen test
Nagykanizsán, nincs hagyomá-
nya. A 100 új munkahellyel kap-
csolatban érdekes ellentmondás-
ként említette meg azt, hogy
közben az önkormányzat kiteszi
prédának az iskolák konyháit.
Még egyszer felvetette az infor-

máció hiányát, felhívva a figyel-
met arra is, a javító-nevelõ rész-
legben lévõk számára van kime-
nõ, eltávozás, szabadság, látoga-
tókat is fogadhatnak, ami poten-
ciális veszélyt jelenthet. Ha a
nagykanizsaiaknak az a vélemé-
nye, hogy ebbõl nem kérnek, és
ha azt valljuk, hogy demokrácia
van, akkor ezt vegyék figyelem-
be. 

Arra a megjegyzésre, hogy ha
nem használják fel a 2,25 milliárd
forintot, akkor visszakerül a pénz
az EU-ba –, az volt a helyiek vála-
sza, hogy menjen. 

Marton István önkormányzati
képviselõ azt javasolta, hogy
Cseresnyés Péter terjessze a kö-
vetkezõ közgyûlés elé a kérdést,
és foglaljon állást a testület,
óhajtja-e, hogy elhelyezésre ke-
rüljön itt az intézmény. Ha ezt a
polgármester nem teszi meg, õ
maga készíti el az elõterjesztést.

A múlt csütörtöki viharos han-
gulatú lakossági fórum egyik
vendége Dudás Zoltán, a Nemze-
ti Erõforrás Minisztérium fõosz-
tályvezetõje volt. A címben felve-
tett kérdésekrõl õt kérdeztük.

– Jelen pillanatban egy pályáza-
ti kiírás van folyamatban a társa-
dalmi infrastruktúra operatív prog-
ramok kapcsán, melynek kereté-
ben szeretnénk kialakítani a Nyu-
gat-Dunántúlon egy javítóintéze-
tet. Ezt mind a szakmai szempont-
ok, mind a statisztikák alátámaszt-
ják. Fontos, hogy a gyerekek a re-
habilitációjuk idejét ne az utcán,
vagy szabadlábon töltsék, és ne
büntetés-végrehajtási intézmény-
ben, ahol tovább kriminalizálód-
nak, hanem pedagógiai módsze-
rekkel dolgozó javítóintézeti ellá-
tásban. 

– A fórumon többször felvetõ-
dött, hogy szabadon jönnek-men-
nek-e az itt lakók, vagy ez valami-
lyen módon zárt intézmény.

– A javítóintézeti ellátáson belül
nagyon szigorú eljárásrend, jog-
szabály szabályozza azt, hogy az
intézménynek miként kell mûköd-
nie. Az intézeten belül kétféle eljá-
rás létezik. Az egyik az elõzetesen
fogvatartott fiatalok ellátása, ahol
még a telefonkapcsolat és az inter-
nethasználat sem megengedett. Õk

az eljárás lezárásáig teljes elszige-
teltségben vannak, pont azért,
hogy ne tudják befolyásolni a nyo-
mozás kimenetelét. A másik eset-
ben, amikor a bíróság  javítóinté-
zeti ellátást rendel el, ott pedig szi-
gorú szabályok vannak arra, hogy
a nevelt mikor és milyen kíséret-
ben hagyhatja el az intézményt.
Tehát minden esetben korlátozott
és felügyelt keretek között történ-
het ez. Gondoljunk bele abba,
hogy a kísérõk száma minimum
kettõ kell, hogy legyen, és a maxi-
mális csoportlétszám hat fõ. Ez
egy szoros kötelék, ami biztonsá-
got ad. Felhívnám a figyelmet arra
is, hogy jelen pillanatban Magyar-
országon azon a négy helyen, ahol
javítóintézet van (Debrecen,
Aszód, Budapesten két helyen)
mindenhol sûrûn lakott területen
helyezkedik el. Az elmúlt húsz év-
ben egyetlen olyan esetet sem tu-
dunk megemlíteni, ahol bármiféle
atrocitás vagy bûncselekmény tör-
tént volna. Ez az ellátásforma na-
gyon szigorú, kontrollált és kezelt.

– A fórumon elmondta, hogy a
helyszín nem dõlt el, csak az a biz-
tos, hogy a Nyugat-Dunántúlon
keresnek. Mivel jár ez, mit hozhat
egy település számára, ha ott léte-
sül egy ilyen intézet.

– A pályázat még kiírásra sem
került, még csak az elõkészítõ

munkacsoport végzi a dolgát. A
pályázati keret 2,25 milliárd fo-
rint, tehát a településnek ennyi be-
ruházással kell számolnia. Úgy
gondolom, hogy jelen helyzetben,
amikor nehezen lehet fejlesztése-
ket eszközölni, ez egy jó lehetõ-
ség. Mindenképpen fontos megje-
gyezni azt is, hogy általában, ha
valahol van egy EU-s beruházás,
az húzza maga után a többit. Pél-
dául egy ilyen infrastrukturális be-
ruházást követõen feltehetõen hu-
mán erõforrásra is lehet majd pá-
lyázni. Azt a lehetõséget is szám-
ba kell tehát venni, hogy ez nem
csupán 2,25 milliárdot hozna. Ha
megnézzük az intézmény éves
költségvetését, az körülbelül 500
milliós nagyságrendû. Vélemé-
nyem szerint ennyi állami pénzt
elkölteni egy településen kimon-
dottan hasznos. 

– Mennyi embernek teremt ez
közvetlenül és közvetve munkale-
hetõséget?

– Az alkalmazott szakmai lét-
szám szabályozva van, tehát ha itt
egy százhúsz fõt befogadó intéz-
mény épül, akkor 100-110 alkal-
mazottal lehet számolni. Ezen
felül ezek az intézmények nem-
csak a saját alkalmazottaikat tart-
ják fenn, az intézmény beszerzése-
ibõl a környék beszállítói is profi-
tálhatnak. 

HHooggyyaann mmûûkkööddiikk eeggyy jjaavvííttóóiinnttéézzeett,, 
ééss mmiitt hhoozznnaa aa vváárrooss kkoonnyyhháájjáárraa??
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A hosszú élet titka az egészség!
címmel szervezte meg a város
önkormányzatának Egészség-
ügyi Alapellátási Intézménye az
egész napos rendezvényt.

Az érdeklõdõket a programok
széles palettájával várták az egész-
ségnapon. Bemutatták, hogy a do-
hányzásnak milyen káros hatásai
vannak, és ennek kapcsán
spirometriás vizsgálaton vehettek
részt. Az Ésszel AIDS nélkül!
standnál tájékoztatást kaphattak a
betegségrõl és tesztet is kitölthet-
tek. A fogamzásgátlásról és az
abortuszról is nyíltan lehetett be-
szélni, bárki feltehette kérdéseit. A
különbözõ szûrõvizsgálatok segít-
ségével felmérhették egészségi ál-
lapotukat, úgy mint PSA-val, vér-
nyomásméréssel, BMI-index meg-
határozással, vércukorszint ellen-
õrzéssel. Minden egész órában 5
perces közös tornán mozgathatták
meg magukat, meghallgathatták a
középiskolás fiatalok 10 perces
elõadásait és dr. Buzás Judit kistér-
ségi tiszti fõorvos elõadását. 

V.M.

Már megszokhattuk, hogy ad-
vent idején egymást érik a ren-
dezvények. Jótékonysági akciók-
ból, hangversenyekbõl és kiállí-
tásokból is bõven válogathatnak
az érdeklõdõk. A kiállításoknak
mindenképpen elõnye, hogy a
megnyitókon való részvétel nem
kerül pénzbe, ellenben a kelle-
mes környezetben túl az esztéti-
kai élményen, sok ismerõssel fut-
hatunk össze.

Pénteken a Magyar Plakátház-
ban nyílt adventi kiállítás a Ludvig
Nemzetközi Mûvésztelep anyagá-
ból. Három kontinens képzõmûvé-
szeinek alkotásaiból történt válo-
gatást Ludvig Zoltán állította ösz-
sze. A kiállítás megszervezésének
ötlete Kõfalvi Csilla és a mûvész-
telep vezetõinek érdeme, mert a ja-
nuárig látható kiállítás ilyen igé-
nyes formában ritkán látható. Fest-
ményeknek,  szobroknak, objek-
teknek tere van, s ha egy szóban
kellene értékelnünk a kiállítást ak-
kor más szó nem is juthatna
eszünkbe, mit hogy elegáns. A
verniszázst Lehota János esztéta
nyitotta meg, aki megnyitóbeszé-
dében ügyesen kapcsolta össze az
innováció, az advent és a képzõ-
mûvészet fogalmait, összefüggése-
it. Ezt aktualizálta a kiállításra ki-
emelve a kendlimajori mûvészte-
lep magas színvonalát, közösség-
teremtõ hatását, mint városunk
egyik olyan „exportcikkét”, ami a
világon bárhol eladható és amire
büszkék lehetünk mindannyian. A
kiállítás egy meglepetéssel is szol-
gál, hiszen a támogatói jegyet vá-
sárlók között három értékes fest-
ményt is kisorsolnak december 22-
én. Így ezen látogatók közül há-
romnak már biztosan boldog kará-
csonya lesz az idén.

H.Gy.

Karácsonyi foltvarázs címmel
nyílt meg a letenyei könyvtárban
a Muramenti Foltboszorkák
patchwork kiállítása, melyet
Bellovics Ágota mûvelõdésszer-
vezõ mutatott be az érdeklõdõk-
nek. 

A foltvarrás az emberiség egyik
legrégibb kézmûvességének az
egyike, az elsõ lelet i.e. 3400-ból
származik. A mai értelemben vett
patchwork hazáját Angliának te-
kintjük, az angol és az ír kivándor-
lók vitték magukkal ezt a technikát
a tengeren túlra. Az elsõ telepesek
Amerikába érkezésével kezdõdött
a foltvarrás aranykora, Európába
onnan érkezett vissza a ’80-as

évek elején. Magyarországon pe-
dig Dolányi Anna népszerûsítette
ezt a kézimunkát, mely 2004-ben
hazánkban is hivatalosan elismert
lett, bekerült az amatõr képzõmû-
vészeti tevékenységek közé. A
Muramenti Foltboszorkák 11 fõs
csoportja 2009-ben alakult Báza-
kerettyén. Megalakulásuk óta el-
telt két év mozgalmas volt, közös
varrások, kiállítások, sikeres pá-
lyázatok jelzik útjukat. 

V.M.

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ Õsze András galériájában
tekinthetõ meg az „Amatõr
Artium” XXI. Országos Képzõ- és
Iparmûvészeti Tárlat Zala Megyei
Kiállítása. A megnyitón Konczér
Katalin, a Zala Megyei Közmûve-
lõdési Intézmény igazgatója kö-
szöntötte a vendégeket, a szakmai
értékelést Dóri Éva, a Magyar Mû-
velõdési Intézet és Képzõmûvé-
szeti Lektorátus mûvészeti refe-
rense mondta. A tárlatot Cseres-
nyés Péter polgármester nyitotta
meg. A rendezvényen Varga Regi-
na hegedûn és Polgár Gabriella
zongorán közremûködött. A kiállí-
tás január 9-ig tekinthetõ meg.

V.M.

Szép sikert ért el a Kanizsa
Big Band a Budafokon rendezett
XI. Országos Big Band találko-
zón. A 2005-ben alakult zenekar
a Farkas Ferenc Mûvészeti Isko-
la növendékeibõl és tanáraiból
alakult. 

A Kanizsa Big Band vezetõje
Vámos Béla, aki az egykori kani-
zsai Hot Brass Band-ben vált igazi

jazz zenésszé. Így hát nem vélet-
len, hogy a zenekarvezetõ a több
évtizedes múltra visszatekintõ he-
lyi jazz-élet hagyományainak to-
vábbvitelét tûzte ki célul. A Kani-
zsa Big Band összetétele az alaku-
lás óta folyamatosan változik, de a
személycseréket jól tudta kezelni
Vámos Béla. Az együttes  elisme-
résekben mérhetõ sikerein túl arra
is büszkék lehetnek, hogy számta-
lan tehetséges fiatal zenész útját
egyengették, akik közül többen
már nemzetközi pódiumokon is
megállták a helyüket. 

A Kanizsa Big Band 2008-ban és
2010-ben „B” kategóriában arany-
minõsítést szerzett. Idén azonban a
legmagasabb kategóriát célozták
meg. A Benkó Sándor, Berki Tamás,
valamint a neves, tanárként és zene-
karvezetõként is ismert szlovén Ales
Susa alkotta zsûri elõtt elõadott pro-
dukciójuk alapján, „A” kategóriá-
ban, aranyéremmel jutalmazták a
Kanizsa Big Band-et. Sikerükhöz
gratulálunk. Azoknak, akik kíván-
csiak az „aranycsapatra”, még de-
cemberben lehetõségük nyílik arra,
hogy élõben is meggyõzõdjenek ar-
ról, megérdemelten kapták a legní-
vósabb hazai elismerést.

H.Gy.

Tájékoztató kiadvány jelent
meg a Kanizsai Dorottya Kór-
házról, melyet a társintézmé-
nyek, az önkormányzatok, az or-
szággyûlési képviselõk, a fenn-
tartó, a NEFMI, a társkórházak
és a szállítói partnerek kapnak
kézhez. A kiadványból 1000 pél-
dány készült.

A Semmelweis Kiadó gondozá-
sában megjelent füzet tartalmazza
az intézmény fõbb mutatóit és tör-
ténetét. Bemutatja a különbözõ
osztályok feladatait, elérhetõségeit

EEggéésszzssééggnnaapp aa
MMeeddggyyaasszzaayy HHáázzbbaann

KKiiáállllííttááss 
aaddvveennttrree hhaannggoollvvaa

PPaattcchhwwoorrkk 
kkiiáállllííttááss LLeetteennyyéénn

AAzz AAmmaattõõrr AArrttiiuumm 
kkiiáállllííttáássaa aa HHSSMMKK-bbaann

AArraannyyéérrmmeess 
KKaanniizzssaa BBiigg BBaanndd

AA nnaaggyykkaanniizzssaaii 
kkóórrhháázz kkiiaaddvváánnyyáárróóll
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2011. december 15.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalá-
son értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont
30155/3 / Miklósfa - építési telek az Iskola utcában /4.080.000 Ft / 2011. november
17. és  30., 2011. december 7., 14., 21. 9:00 óra. 30155/4 /Miklósfa - építési telek az
Iskola utcában / 4.080.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december 7., 14.,
21. 9:30 óra. 4372 / Lazsnaki kastély / 49.000.000 Ft / 2011. november 17. és  30.,
2011. december 7., 14., 21. 10:00 óra. 2243/1-2 /Ady Endre u. 25. ingatlanok /
20.320.000 Ft / 2011. november 17. és 30., 2011. december 7., 14., 21. 10:30 óra.
3817 / Csengery u. 111/B. - ipari telek / 2.800.000 Ft / 2011. november 17. és  30.,
2011. december 7., 14., 21. 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes
tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ééppííttééssii tteellkkeekk

December 19-23.
KISKARÁCSONY
NAGYKARÁCSONY
Színpadi programok, kézmûves ki-
rakodó vásár, élõ betlehem, élõ ka-
rácsonyfa (23-án 18 óra)
Részletes program és információ a
www.kanizsaikultura.hu honlapon
Helyszín: HSMK elõtti tér
December 31.
SZILVESZTERI BÁL "2012"
Zene: Magton Tánczenekar 
19-20 óra: Érkezés, helyfoglalás
Üdvözlõ ital: martini, vodka, pálin-
ka, konyak, krémlikõr
20.30 óra: Vacsora. Vendéglátás:
Bianka Pizzéria. "A" menü: Csirkés
waldorf saláta, Rozmaringos sertés-
borda tejszínes gombával, Gödöllõi
töltött csirkecomb, Vegyes köret,
Vegyes saláta, Fekete erdõ torta há-
ziasan. "B" menü: Csirkés waldorf
saláta, Kemencés tarjaszelet zöld-
bors mártással, Rostoncsirke Buda-
pest módra, Vegyes köret, Vegyes
saláta, Fekete erdõ torta háziasan.
Éjfélkor pezsgõs koccintás, tombola.
Éjjeli svédasztal: lencse füstölt tarjá-
val, juhbeles virsli (torma, mustár). 
Belépõdíj: 7500 Ft/fõ (vacsorával
együtt); Kanizsa kártyával 7100 Ft.
A jegyek elõvételben kaphatók a
HSMK információs szolgálatánál
december 1-tõl.

December 16. 17.30 óra
A MAGIC RITMO ÜNNEPI
MÛSORA. Belépõ 500Ft
December 16. 20 óra
NOSZTALIGIA-ÖRÖKZÖLD
EST - Sári Gábor és Szabados 
Renáta elõadásában. Belépõdíj: 1000Ft
December 21. 14 óra
CIVIL IDÕSÜGYI 
KARÁCSONY - ACivil Kerekasztal
és a Kanizsai Kulturális Központ kö-
zös rendezvénye. A belépés díjtalan.

December 17. 18 óra
A KANIZSA BIG BAND 
KARÁCSONYI KONCERTJE
Mûvészeti vezetõ: Vámos Béla
Belépõdíj: 800 Ft

December 16. 19 óra
GONDOLATOK - ANDVENTI
KONCERT
Horváth Kornél - ütõhangszerek,
Alegre Correa - gitár, Dés László -
szaxofon. Belépõdíj: 1 500 Ft
December 21. 14 óra
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Fafaragás, adventi gyertyatartók 
készítése. 
Anyagköltség: 500 Ft

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozó-
an pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására. A pályázat célja: Nagyka-
nizsa város területén mûködõ verseny- és élsport 2011. évi támogatása. A támo-
gatás célja felnõtt csapatok és az utánpótlás nevelés támogatása az összeg
mûködési célra történõ felhasználása által. A részletes pályázati kiírás megte-
kinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpont alatt.

SSppoorrtteeggyyeessüülleett ttáámmooggaattáássaa

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy 2011. december 19-én, hétfõn 10 órától 12
óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi Miklós u. 51.) fogadóórát tar-
tunk. Hívjuk mindazokat, akik információt kérnek, tanácsot, segítséget várnak. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

FFooggaaddóóóórráátt ttaarrtt aazz IIddõõssüüggyyii TTaannááccss
dolgozóinak nevét és fényképét.
Továbbá a jövõbeni terveket, mi-
szerint várható több egység infrast-
rukturális fejlesztése és a Sürgõs-
ségi Betegellátó Osztály korszerû-
sítése, úgy építészeti, épületgépé-
szeti mind pedig orvostechnológiai
szempontból, melyeket nyertes pá-
lyázatoknak köszönhetnek. Ezeken
felül tájékoztatást ad a betegek jo-
gairól, valamint arról, hogy panasz
esetén kihez fordulhatnak. Az utol-
só oldalon pedig a kórház épülete-
inek elhelyezkedését mutató tér-
kép található, mely nagyban meg-
könnyíti a tájékozódást. 

V.M.

1133.. TThhúúrryy VVáássáárr

A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakkö-
zépiskola, Thúry György Tagin-
tézményének tornatermében 13.
alkalommal rendezték meg a ha-
gyományos Thúry Vásárt. 

Az 1999-ben elõször megszerve-
zett vásárt a 11. évfolyamos szakkö-
zépiskolai tanulók által, a szakmai
orientációs gyakorlat keretében ala-
pított vállalkozások termékeibõl,
szolgáltatásaiból rendezték meg. Az
idei rendezvényhez iskolai DÖK
nap is kapcsolódott, melynek kere-
tében kulturális, szórakoztató prog-
ramok is voltak, a csáktornyai test-
vériskola diákjai is színpadra léptek.
Az érdeklõdõk többek között vásá-
rolhattak vattacukrot, muffint, pala-
csintát, limonádét, forró csokit, va-
lamint mozizhattak. A diákok vállal-
kozásait három fõbõl álló zsûri érté-
kelte az esemény végén.

V.M.

Megnyílt az Általános Iskola és
Óvoda, Nagykanizsa – Miklósfa
tanulóinak rajzkiállítása, melyet
december 29-ig tekinthetnek meg
az érdeklõdõk a HSMK Ifjúsági
Galériájában. A megnyitó beszé-
det Szmodics Józsefné mondta.

V.M.

MMiikkllóóssffaaii óóvvooddáássookk
ééss iisskkoolláássookk 
rraajjzzkkiiáállllííttáássaa
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A december még talált néhány
piros almát a fák tetején. A kerti
tó friss vízében egy kacsa és egy
liba úszkált békésen. A kerítés
szélénél futókacsák siettek vala-
hova. Egy óvatlan pillanatban
Ádám és Éva pajkosan kiszök-
kent a „Paradicsomból”, egyene-
sen a házigazda karjaiba. Úgy
ölelte magához Marika a kecske-
párt, mint két csintalan kisgyer-
meket. 

A kertbõl az Alsószabadhegyi
utcai családi házba lépve egy
napraforgótábla sárga virágai ál-
lítottak meg. Az olajfestmény –
akárcsak a többi tájkép, csend-
élet, templomokat, tengerpartot
és a régi szülõi házat ábrázolók
–, a háziasszony, Gyenese
Endréné alkotásai. Beszélgetõ-
társammal a kandalló mellé hú-
zódunk, míg Szulamit, a négy
éves kis unoka mesefilmet néz
papájával a nagyképernyõs plaz-
matévén.

– Így advent idején egyre töb-
bet gondolok a régi történetekre, a
gyermekeimre és a kedves szüle-
imre, akik már nem élnek közöt-
tünk, mégis jelen vannak életem-
ben a bölcs tanácsaikkal, példa-
mutató életvitelükkel, melyeket a
mai napig követendõ értéknek tar-
tok. Ilyen a hit, a remény és a sze-
retet, melyet szeretõ családunk-
ban ténylegesen naponta megta-
pasztaltam, ez jelenti a mércét
számomra. Az ember csak szere-
tõ, optimális, pozitív kisugárzású
közösségben, családban, társada-
lomban tudja megvalósítani a ki-
tûzött céljait. 

– Élete fõbb eseményeinél ho-
gyan tudott visszanyúlni a gyöke-
rekhez, édesapja jó példájához?

– Az életem egy csoda, melyet,
ahogy említettem, a hit a remény
és a szeretet kísér, és ad erõt, ki-
tartást számomra. 1948-ban szü-
lettem Muraszemenyén, a nagy-
szüleim által 1906-ban épített
cseréptetõs házunkban. Ez lénye-
ges, mert akkoriban még kevés
cserépfedeles házat lehetett látni
a falvakban. Zavartalan családi
boldogságunkat sajnos az 1950-
tõl zajló kitelepítések megzavar-
ták, ugyanis édesapám 1945 elõt-
ti csendõri múltja miatt 1952-ben
bennünket is kitelepítettek Horto-
bágyra. Ekkor négy és fél éves
voltam, nem sokat értettem az
egészbõl, csak arra emlékszem,
mindenki abban reménykedett,
hogy nem Szibériába visznek
bennünket a marhavagonokban.
A remény valóra vált, Ebesen ki-
szállhattunk. Elõtte azonban na-
pokig vesztegeltek a vagonok egy
mellékvágányon. Csak a jóindu-
latú civil lakosság felebaráti sze-
retetén múlt, hogy kaptunk vizet
és élelmet. A kitelepítetteknek
puszta kézzel kellett az istállókat
kitakarítani, és egymástól egy
méteres távolságra szalmával
megalmolni, hogy jusson fekvõ-
hely a több száz család számára.
Szoros közösségben kellett
együtt élni, elviselni és tolerálni
egymást. A mi kis családunk volt
talán az egyedüli, akinek a kitele-
pítõ sorkatonák még a tûzhelyét
is feltették a teherautóra, így min-
denki azon fõzte szerény ebédjét,
amíg nem kaptak rendszeres élel-
miszer-ellátást. Errõl az idõszak-
ról szüleim visszaemlékezéseibõl
szereztem tudomást, melyet a ka-
rácsonyi készülõdés közben
szoktak feleleveníteni. Köszönet-
tel tartozunk mindazoknak a jóin-

dulatú ismerõsöknek, akik a kite-
lepítés után segítettek bennünket
talpra állni. Minden viszontagság
ellenére, ami velünk történt,
édesapám mégis arra tanított ben-
nünket, hogy „szeressétek ellen-
ségeiteket, bocsássatok meg ne-
kik és imádkozzatok értük.” 

– Ezek a gondolatok késõbbi
sorsfordulóiban is a segítségére
voltak?

– Igen, bárhol, bármilyen terü-
leten dolgoztam, mindig édes-
apám tanácsai jutottak eszembe:
„Úgy dolgozz, mintha örökké él-
nél, és úgy imádkozz, mintha rög-
tön meghalnál. Imádkozzál és dol-
gozzál! Próbálj olyan hivatást
vagy munkát vállalni, amit sze-
retsz, de ha ez lehetõség híján nem
sikerül, próbáld megszeretni, vagy
örömödet lelni abban, amit tenned
kell.”

– Gyakran kellett visszanyúlnia
az édesapja által tanított bölcses-
ségekhez?

– Igen, amikor munkahelyvál-
tásokra kényszerültem, mindig
ezekhez az intelmekhez ragasz-
kodtam. Próbáltam szem elõtt
tartani a család igényeit és a saját
elképzeléseimet. Ilyen megpró-
báltatás többször is volt az éle-
temben. Amikor válaszút elé ke-
rültem, el kellett döntenem, hogy
három gyermekem mellett mi-
lyen területen tudom egyeztetni a
munkahelyi és a családanyai fel-
adataimat. Máig is fülembe
csengnek édesapám figyelmezte-
tõ szavai: „Kislányom, a család
elsõ számú orvosa az anya.” –,
amit mindig igyekeztem szem
elõtt tartani!

– Mi okozta a legnagyobb tö-
rést, gondot felnõtt életében?

– 1996-ban, 48 éves koromban
megszûnt a munkahelyem, a Ba-
laton Fûszért. Válaszút elé kerül-
tem: vagy munkanélküli leszek,
vagy kitalálok valami elfoglaltsá-
got. Mivel munkanélküli segélyre
semmiképpen nem akartam men-
ni, édesapám példáját követtem,
aki nyugdíjasként, még 75 évesen
is méhészkedett. Sajnos õ már
1993-ban meghalt, de ez az intel-
me is a fülembe cseng: „Addig
nyújtózkodjál, amíg a takaród ér.”
Háttérben a férjem támogatásá-
val, és a családi költségvetés fi-
gyelembe vételével méhész me-
zõgazdasági vállalkozó lettem.
Tizennégy méhcsaládot vásárol-

tunk, de itt is velem volt a szeren-
cse, azaz a Jó Isten, mert a méh-
családokkal a 80 éves Károly bá-
csit is megkaptam méhészeti ok-
tatómnak. Ez az idõszak nem volt
könnyû számomra, mert nem volt
tapasztalatom a méhészkedésben.
Sajnos csak a pergetéseknél se-
gédkeztünk édesapámnak. A mé-
hek szeretete belém ivódott, mert
láttam, hogy édesapám mennyire
szeret velük foglalkozni, és mi-
lyen gyakran veszi kezébe a szak-
irodalmat. Szakképzettséget akar-
tam szerezni, ezért beiratkoztam
Gödöllõre a Szent István Egyetem
méhészkurzusára. A szakvizsga
után 50 éves koromra a mester-
vizsgát és a méhegészségügyi
szakelõadói képesítést is megsze-
reztem. Életemet végigkísérte az
isteni kegyelem, a munkaszeretet
és a kitartás. Itt megint  édesapám
bölcs tanítását idézhetem: „A
munkához nem kedv kell, hanem
akarat!” A méhek mellett még egy
vágyam volt, hogy kecskéim le-
gyenek, hogy újra élvezhessem
anyai nagyanyámnál a gyermek-
koromban ízlelt édes kecsketejet.
Minden megvalósult. Bár a mun-
kahelyem megszûnése nagy fáj-
dalmat jelentett, de mindenért
kárpótolt, hogy közben annyi cso-
dálatos élményben volt és van ré-
szem munkámban és nyolc uno-
kámban, amit nem adnék oda
semmiért.

– Gyakran megjelennek jóté-
konysági rendezvényeken: szívbe-
tegek bálján, iskolai alapítványi,
katolikus és állatmenhelyi bálo-
kon. Mi inspirálja Önöket az ada-
kozásra?

– Családunkban ez régi hagyo-
mány, már gyermekkoromban
megtapasztaltam az adakozás örö-
mét. A falunk búcsúján a házaló
muzsikus nem csak pénzt kapott,
hanem velünk együtt költhette el
az ünnepi ebédet.

– Mondd el azt is – vetette köz-
be a férj –, amikor a városban lak-
tunk, és nem volt kerted, a Csóna-
kázó-tónál ültettél virágokat. A
forrás ugyan kiapadt, de a gyöngy-
virágok még nyílnak májusban… 

Korán ráhajtotta fejét a sötétség
az ablakokra. A közelben autók
reflektora pásztázza a régi M7-est,
kelet felõl a Felsõszabadhegyi utca
házai állítják meg a szelet, nyuga-
ton a Péterfay patak vize csörgede-
zik halkan. A háziak és a kutyusok
a kapuig kísérnek, elcsendesedik
az udvar…

B.E.

AAhhooggyyaann ééddeessaappáámmttóóll ttaannuullttaamm......
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2011. december 15.

Palotás Tibor tervezõ mérnök,
festõ munkaalbumának lapozá-
sa közben felmerült bennem:
Csak nehogy megkérdezze, me-
lyiket festette Õ, és melyik az
eredeti változat. Most már be-
vallhatom, nem tudtam volna fe-
lelni rá. Képei olyan precíz, pon-
tos alkotások, mintha fotók len-
nének.

– Mikor ragadott elõször ceru-
zát, ecsetet?

– Még iskolába sem jártam, már
akkor érdekeltek a szentképek.
Krisztust rajzolni elég könnyûnek
és érdekesnek látszott. Már akkori-
ban is mindig a precizitásra és a re-
alitásra törekedtem. A rajzolásban,
a budapesti általános iskolai taná-
rom szigorának és segítségének
köszönhetõen lettem eredményes,
kiállításra is vittek az alkotásaim-
ból, egy falevelet, melyet akvarel-
lel készítettem, és egy gyümölcs-
csendéletet. Ezek azóta is megvan-
nak otthon, és talán még a legko-
rábbi rajzos füzetem is. Tehát már
akkor látszott, képes vagyok szé-
pet létrehozni. Az általános iskola
után, a Pannonhalmi Bencés Gim-
náziumban folytattam a tanulmá-
nyaimat, ahol nem volt lehetõsé-
gem intézményes keretek közt a
rajzolásra, de a tanórákon kívül, a
magam szórakozására és az isme-
rõseim javára portrérajzolással,
tájképfestéssel foglalkoztam. Ak-
koriban a matematika, és ez érde-
kelt. Éppen emiatt a képzõmûvé-
szeti fõiskolára és mûszaki egye-
temre jelentkeztem, utóbbira ka-
pásból felvettek, így aztán már
nem kísérleteztem a képzõmûvé-
szetivel. Édesanyám és a család is
azt mondta, biztos, ami biztos
jobb, ha mérnöknek tanulok. Így
utólag látom, jó tanácsot adtak. A
mai világban a mûvészek kínlód-

nak, szenvednek. Az egyetem be-
fejezése után mérnökként dolgoz-
tam, nem igazán tudtam idõt szakí-
tani az alkotásra, de érdekes mó-
don akkor nem is igényeltem. A
rajzolás, a festés az én igényszinte-
men kifejezett odafigyelést, precíz
munkát igényel, és a hivatásom
mellett tényleg nem tudtam másra
idõt szakítani. Kezdõ mérnökként
az egri közútépítõknél, aztán a za-
laegerszegi Közúti Igazgatóságon,
majd a Hídépítõ Vállalatnál dol-
goztam, onnan kerültem a Zala-
tervhez. Körmend és Zalaegerszeg

közt ingáztam minden nap, ugyan-
is a feleségemmel Körmenden lak-
tunk. Nagykanizsára 1979-ben
költöztünk, amikor a Zalaterv
nagykanizsai irodájába hívtak, itt
dolgoztam annak megszûnéséig. A
kisvállalkozások elindulása idején
lettem önálló. 1990-98-ig képvise-
lõi feladatokat láttam el. Újra fes-
tészettel foglakozni a Vásárcsar-

nok befejezése után, 2000 körül
kezdtem, amikor az önkormányza-
ti képviselõség után gyakorlatilag
alig kaptam mérnöki munkát. Ek-
kor a feleségem azt mondta: „Hát
Tibor, fessél!”. És másnap el is
kezdtem festeni. Elõször egy ki-
lenc hónapot igénylõ Tiziano fest-
ményt, majd a tótszerdahelyi ká-
polna oltárképét restauráltam. A
restauráció végeredményeként lét-
rejött képbe belerejtettem a fiamat
és a feleségét is gyermekként, mi-
vel az eredeti angyalokat egyálta-
lán nem lehetett látni. Évekkel ez-
elõtt Becsehely két templomának a
Szállást keresõ Szent Család képét
festettem meg Molnár C. Pál grafi-
kája alapján. Azóta már az én ké-
peim elõtt végzik az ádventi ájta-

tosságot. 
– Milyen technikát alkalmaz

képei festésénél?
– Diákkoromban olajjal egyálta-

lán nem festettem, akkor a szén-
rajz, a tusrajz, az akvarell techni-
kával készült képeim voltak. Olaj-
jal 11 éve alkotok. Szerettem, és a
mai nap is szeretek másolatokat
készíteni, ha az ember egy jó képet
választ, és azt megfelelõen meg-
csinálja, akkor biztos, hogy a szép-
rõl szép készül. Ezért lehet rám azt
mondani, hogy nincsen, vagy sze-
gényes a fantáziám, de én büszke
vagyok arra, hogy más vagyok, és
ahogy kiderült, nem is olyan nagy
probléma ez.

– Kevesen tudják, de a Felsõ-
templomban levõ Irgalmas Jézust
ábrázoló szentkép az Ön festmé-
nye. Mikor készült?

– Másfél éve, az Isteni Irgalmas-
ság Vasárnapjára festettem a Jézus
Szíve Templomban található fest-
ményt. Már korábban beszéltünk
Fliszár atyával arról, hogy szeret-
nék ezt a képet a templomba. Én
árajánlatot adtam, de késõbb jelez-
ték, hogy sokkal olcsóbban megol-
dották a problémát. Kihelyeztek
egy nyomtatványt, mely pár év
múlva vesztett a minõségébõl, ak-
kor gondoltam, mégis meg kellene
festeni a szentképet. Felajánlot-
tam, hogy ingyen megcsinálom.
Tulajdonképpen ez egy Nagykani-
zsára adaptált Irgalmas Jézus, mi-
vel városunk környezetébe illesz-
kedik. Látható rajta a plébánia
épülete, az elõtte levõ utca és a
Felsõtemplom. A szívtõl induló
halvány sugár a vizet jelenti, ami a
lelket tisztítja meg, a piros a vért,
amely a lélek élete. Fausztina nõ-
vérnek látomásaiban azt ígérte az
Úr Jézus, hogy a kép által sok ke-
gyelmet fog kiosztani az emberek-
nek, ezért hozzáférhetõvé kell ten-
ni mindenki számára. Ezért indult
el ennek a képnek a terjesztése
1996-ban világméretû mozgalom-
mal, és most már sok helyen meg-
található. Úgy vélem, nem válhat
unalmassá a saját templomra való
adaptálás. Az Irgalmas Jézus a
gyakrabban készített szentképek
közé tartozik. Jómagam is úgy
gondolom, ennek van létjogosult-

sága. Fontosnak tartom, hogy mi-
nél több lélek meglássa, az embe-
rek megismerjék. 

– A gravírozás hogy jött az éle-
tébe?

– A gravírozással öt éve foglal-
kozom. Kimentem a Csengery útra
egy polchoz márványlapot vásá-
rolni. A boltban, a falnak támaszt-
va megláttam egy gránitlapra ké-
szített portrét, amelyet megnéztem
és azt mondtam a tulajdonosnak:
„Én ennél jobbat tudnék csinál-
ni!”. Õ pedig erre azt válaszolta,
hogy próbáljam meg. Megkísérel-
tem. Az elsõ próbálkozásom a kis-
kutyánkról, Bendegúzról gyártott
kép volt, ezen gyakoroltam, és kí-
sérleteztem ki magam számára a
technológiát. A következõ kép már
portré volt, amelyet késõbb fino-
mítottam kicsit, a kialakult ízlésem
szerint. Így kerültem kapcsolatba a
gravírozással, és azóta egymásnak
adják át a nevemet a mûkõkészí-
tõk. Úgy gondolom gránitra dol-
gozni érdekes feladat és ma Ma-
gyarországon nagyon kevesen fog-
lalkoznak ezzel. Sajnos ennek a te-
vékenységnek még Budapesten
sincs divatja. Hozzánk Horvátor-
szágból terjedt át, ahol több ezzel
foglalkozó szakember dolgozik.
Korábban átjöttek hozzánk és itt
készítették el a megrendeléseket.
Az azért nem volt olcsó mulatság,
úgyhogy örültek a mûkövesek,
hogy közelben is találtak gravírozó
mûvészt. Próbálják gépesíteni, de
ezzel nem tudnak olyan finom ár-
nyalatokat kivitelezni, és nem tud-
ják a kapott képet megváltoztatni,
amire sokszor szükség van, példá-
ul megfelelõ ruhába öltöztetésre,
„kozmetikára”, vagy frizura „fésü-
lésre”.

– Jelenleg mi tölti ki az ideje
nagy részét?

– Az utóbbi fél évben Zrínyi –
Teleki utca összekötésének a kivi-
telezésénél ellenõriztem és segítet-
tem a munkálatokat tervezõi mû-
vezetéssel, ezt követõen végre el-
készült egy nagyon szép páros
portré garnitúra „életfára”, most
pedig egy már rég megígért olaj-
festmény portrén dolgozom. 

V.M.

TTiibboorr,, ffeessssééll!!

Közmeghallgatás

A Német Kisebbségi Önkormányzat értesíti
a lakosságot, hogy 2011. december 21-én
(szerdán) 17 órakor közmeghallgatást tart.
Helye: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet.
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1. Sugár u. 53.
108 m2, üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA=1000 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár 550 Ft/m2/hó+ÁFA=688
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. 15 m2 pince 300
Ft/m2/hó+ÁFA=375 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63
Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. december
19. 8 órától  8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december
20. 9 óra

2. Csengery u. 4.
87 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011.
december 19. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december
20. 9 óra 10 perc. Megjegyzés: volt OTP Garancia iroda

3. Csengery u. 5.
13 m2, üzlet, 1200 Ft/m2/hó+ÁFA=1500 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011.
december 19. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 9.20 óra. Megjegyzés: volt trafik

4. Csengery u. 6.
93 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011.
december 19. 8 órától 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december
20. 9.30 óra. Megjegyzés: volt Two Big Brothers

5. Deák tér 10.
44 m2, üzlet, 1500 Ft/m2/hó+ÁFA=1875 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011.
december 19. 13 óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 9.40 óra. Megjegyzés: volt KIWI

6. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011.
december 19. 13 óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 9.50 óra. Megjegyzés: volt  mobiltelefon javítási üzlet

7. Erzsébet tér 10.
76 m2, üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011.
december 19. 15 órától 15 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 10 óra. Megjegyzés: volt  festékbolt

8. Erzsébet tér 20.
60 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 40 m2, raktár, 900 Ft/m2/hó +ÁFA=1125
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. Összesen 100 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2011. december 19. 14 óra 30 perctõl 15
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 10 óra 10 perc. Meg-
jegyzés: volt  rövidáru üzlet

11. Erzsébet tér 18.
117 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011.

december 19. 14 óra 30 perctõl 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 10 óra 20 perc. Megjegyzés: volt  cipõbolt

10. Fõ út 2.
202 m2, üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2250 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011.
december 19. 14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 10 óra 40 perc. Megjegyzés: volt  áruház

11. Fõ út 8.
48 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 2011. december 19. 14 óra 30 perctõl 15
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 10 óra 40 perc. Meg-
jegyzés: volt optika

12. Fõ út 8.
63 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 2011. december 19. 14 óra 30 perctõl 15
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 10 óra 50 perc. Meg-
jegyzés: volt ételbár

13. Fõ út 23.
21 m2, üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1313 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m22/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011.
december 19. 14 óra 30 perctõl 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.
december 20. 11 óra. Megjegyzés: volt üzlet

14. Rozgonyi u. 1.
48 m2, iroda, 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1125 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA=125 Ft/m2/hó. 51m2, galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA= 563
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. Összesen 99m2. A
bérlemény megtekinthetõ: 2011. december 19. 14 órától 14 óra 30 per-
cig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 11 óra 10 perc.

15. Petõfi u. 5. Leánykollégium II. emelet
415 m2, iroda, 400 Ft/m2/hó+ÁFA=500 Ft/m2/hó. A bérleti díjon felül

a rezsiköltséget (fûtés, világítás, melegvíz) is meg kell fizetni, melynek
mértéke 700 Ft/m2/hó+ÁFA=875 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50
Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2011. decem-
ber 19. 9 órától 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20.
11 óra 10 perc. Megjegyzés: volt kutyakozmetika

16. Kalmár u. 6. 
Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2 alapterületû üz-

letek bérleti díja 1000 Ft/m2/hó+ÁFA=1250 Ft/m2/hó, amely a
villany és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza.
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA. Rezsiköltség mértéke 700
Ft/m2/hó+ÁFA). Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2011. december 19. 8 órától 9 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2011. december 20. 11 óra 30 perc.

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyon-
gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u.
21. Kis tárgyaló I. emelet. Érdeklõdni: 311-241,
30/2273-192 telefonszámokon

AA NNaaggyykkaanniizzssaa VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii ééss SSzzoollggáállttaattóó ZZrrtt.. 
((NNaaggyykkaanniizzssaa,, GGaarraayy uu.. 2211..))

nnyyíílltt vveerrsseennyyttáárrggyyaalláásstt hhiirrddeett aa NNaaggyykkaanniizzssáánn lléévvõõ öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii ttuullaajjddoonnúú
nneemm llaakkááss ccéélljjáárraa sszzoollggáállóó hheellyyiissééggeekk bbéérrbbeeaaddáássáárraa
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IV. Városi Nyílt Nap 
A Nagykanizsai Mûszaki Szak-

képzõ Iskolában 2011. november
16-án megtartott IV. Városi Pálya-
választási Nyílt Napot Kamaránk
és tagjaink támogatták. A rendez-
vényt Cseresnyés Péter polgár-
mester, Mérksz Andor a Kanizsa
TISZK igazgatója és Borsos Jó-
zsef, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központ igazga-
tója nyitotta meg.

A középiskolák közös nyílt
napjára Nagykanizsáról, a kör-
nyezõ településekrõl és Somogy
megyébõl érkezett érdeklõdõk kö-
zül a kamara jutalmát kapták a pá-

lyaválasztási kérdõívet helyesen
kitöltõ diákok.

Gazdaságfejlesztési 
konferencia 
az Inkubátorházban
2011. november 17-i konferen-

cián Cseresnyés Péter polgármes-
ter megnyitója után Kalcsú Zoltán
a Pannon Novum innovációs me-
nedzsere mutatta be a FATE pro-
jektet. Annus István a Vállalkozói

Inkubátorok Szövetségének társ-
elnöke az elmúlt 20 év tapasztala-
tait osztotta meg az üzleti inkubá-
cióról, majd Cserti Csilla a Nagy-
kanizsai Inkubátorház vezetõje
bemutatta szolgáltatásaikat és fej-
lesztési terveiket. A rendezvényen
Cserti József alelnök és két mun-
katársunk képviselte Kamaránkat. 

Elnökségi ülés és tréning

Kamaránk elnöksége 2011. no-
vember 24-én tartotta soron kö-
vetkezõ elnökségi ülését. Dr.
Polay József elnök beszámolt az
elmúlt idõszak legfontosabb ese-
ményeirõl, tájékoztatást adott az
MKIK november 23-i elnökségi
ülésrõl. Napirenden szerepelt a
2011. évi Kamarai Kitüntetések
elõkészítése, majd a szakképzés-

sel kapcsolatos aktuális szakmai
és közigazgatási feladatokra való
tréning következett.

A felkészítésen a kamara és az

érdekképviseletek tisztségviselõi és
munkatársai is részt vettek. Dr.
Polay József elnök „Az MKIK
szakképzési törekvései összhang-
ban a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési tevé-
kenységével” címmel tartott elõ-
adást, majd Szakony Szilárd az
IPOSZ Zala Megyei Szervezetének
elnöke a duális szakképzés aktuális
kérdéseirõl beszélt érdekképvisele-
ti szemmel.  A tréning az MPA-
KA-NGM-3/2011/ÉEM sz. pályá-
zati támogatással valósult meg.

Vizsgaelnökök és szakértõk 
jelentkezését várjuk
Az új szakképzési feladatok tel-

jesítése megkívánja, hogy a tanul-
mányokat lezáró szakmai vizsgá-
kon a gazdasági életbõl érkezõ, a
különbözõ szakmákat gyakorló
szakemberek értékeljék a vizsgá-
zók teljesítményét, valamint a vizs-
gákon szerzett tapasztalataikkal
hozzájáruljanak a képzések, tan-
anyagok és a szakmai vizsgák
rendszerének továbbfejlesztéséhez.  

Az országos vizsgaelnöki és
gyakorlati szintvizsgabizottság el-
nöki, tagi névjegyzékbe történõ fel-
vétel pályázati kiírásai és az adatla-
pok honlapunkról letölthetõk.  

SZKTV 2012 - A jó szakma 
felér egy diplomával
Az MKIK a területi kamarákkal

közösen 2012-ben is megrendezi a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt

kibõvítve ezt az Országos Szakmai
Tanulmányi Versennyel, melyek or-
szágos döntõjére jubileumi „V.
Szakma Sztár Fesztivál” elnevezés-

sel 2012. április 11-13. között Buda-
pesten kerül sor. A versenyek célki-
tûzése a gyakorlatigényes, "fizikai"
szakmák társadalmi presztízsének
és vonzerejének növelése. Az elõzõ
évekhez képest változás, hogy a
szintvizsga eredménye nem számít
bele az SZKTV-be, viszont a ver-
senyre jelentkezés feltétele.  2012-
ben a szakmák országos  versenyeit
a nappali tagozaton végzõs tanulók
számára 38 szakképesítésben hirdet-
ték meg.  A verseny elõdöntõit – a
hagyományoknak megfelelõen – a
területi  kamarák szervezik és bo-
nyolítják le. Jelentkezési határidõ:
2012. január 5.  További információ
és a jelentkezési lap letölthetõ
www.nakkik.hu honlapunkról 

Nagykanizsai cégek 
a TOP 100-ban
Elkészült a Nemzeti Adó- és Vám-

hivatal Nyugat-dunántúli Regionális
Adó Fõigazgatósága és a Nyugat-du-
nántúli régió kamaráival közösen
szerkesztett TOP 100 kiadvány,
amelyben az értékesítés nettó árbevé-
tele szerint rangsorolták a régió top
100 cégét, köztük 4 nagykanizsai
székhelyû vállalkozást. AZala megye
50 legnagyobb vállalkozása között 7
nagykanizsai cég szerepel, akik mél-
tán lehetnek büszkék eredményükre. 

A régióban az elõzõ évhez vi-
szonyítva valamennyi fõbb gazda-
sági mutató kedvezõbben alakult.
A cégek nettó árbevétele 12,8 %-
kal, míg az átlagos állományi lét-
szám 0,9 %-kal bõvült 2009-hez
képest. A nettó árbevétel 48 %-át
belföldi relációban, 52%-át külpia-
con érték el a gazdasági társasá-
gok. A hasznos információkat tar-
talmazó kiadvány kamarai iro-
dánkban ingyenesen átvehetõ.

Módosult a kamarai törvény, 
marad az önkéntes tagság és 
maradnak a városi kamarák
Az Országgyûlés 2011. november

21-én elfogadta az egyes adótörvé-
nyek és az azzal összefüggõ egyéb
törvények módosításáról szóló tör-
vényjavaslatot, amely tartalmazza a
gazdasági kamarákról szóló 1999.
évi CXXI. törvény módosítását.

Jövõbeni együttmûködésükre,
lokálpatriotizmusukra számítva
ezúton is köszönjük egész évi fi-
gyelmüket.

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu

MMáárr sszzáázzööttvveenneezzrreenn ""SSzzéécchheennyyii KKáárrttyyáázznnaakk""

Kilenc évvel az elsõ kártya kibocsátása után immár a 150 ezredik Szé-
chenyi Kártya és az elsõ Agrár Széchenyi Kártya is gazdára talált. Ami
miatt a Széchenyi Kártya ennyire berobbant a 9 évvel ezelõtti ötlethez
képest, az az, hogy sikerült egy állami kamattámogatást és állami vi-
szontgaranciát mögé tenni. Ennek köszönhetõen ma nincs a Széchenyi
Kártyánál kedvezõbb kamatozású hitel.
A Széchenyi Kártya számokban: 

9 év, 2250 munkanap
208 ezer igénylés, évente kb. 17-18 ezer létrejött ügylet 
több mint 155 ezer átadott kártya, 7,5 millió Ft átlagos hitelösszeg
a 9 év alatt 954 milliárd Ft kihelyezett hitel

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel
várják: Hermán Szilvia: 93/516-670; 30/754-3616
Óváriné Lugosi Beáta: 70/771-3043

KKíívváánnuunnkk ÖÖnnöökknneekk,, mmuunnkkaattáárrssaaiikknnaakk,, ccssaallááddttaaggjjaaiikknnaakk KKeelllleemmeess 
KKaarrááccssoonnyyii ÜÜnnnneeppeekkeett ééss ssiikkeerreekkbbeenn ggaazzddaagg BBoollddoogg ÚÚjj EEsszztteennddõõtt!!
a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége és munkatársai
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatal Polgármesteri Kabinet szervezeti egységébe szervezési ügyin-
tézõ munkakör betöltésére

Ellátandó fõbb tevékenység:  
A polgármesteri titkárnõi feladatok ellátása, a polgármester munkájának segíté-
se: iratkezelés, levelezések intézése, postázás és egyéb adminisztrációs felada-
tok ellátása, közérdekû bejelentések és panaszok fogadása és intézése, a Polgár-
mesteri Kabinet vezetõjének irányításával a rendezvények szervezésében és bo-
nyolításában való közremûködés, vendégek fogadása. 
Kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján   közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan idõre,
hat hónap próbaidõ kikötésével történik. A kinevezéshez a polgármester egyet-
értése szükséges.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, középfokú iskolai végzettség (gimnázium/szakközépiskola), MS Office
(irodai alkalmazások) alapos ismerete, irodai adminisztráció területen szerzett
tapasztalat.
Elvárt készségek: kiváló kommunikációs készség szóban és írásban, precizi-
tás, alaposság, teherbírás, megbízhatóság és lojalitás, szervezõkészség, határo-
zottság.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázó
szakmai életrajza és motivációs levele, három hónapnál nem régebbi eredeti er-
kölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályá-
zata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt  kérelmezte), középfokú iskolai
végzettséget igazoló (gimnáziumi/szakkõzépiskolai) érettségi bizonyítvány, il-
letve a pályázó által a pályázatban megjelölt szakképesítést tanúsító okirat má-
solata, a pályázati feltételként elõírt és a pályázó által megjelölt tapasztalatok
hitelt érdemlõ igazolása, a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll
cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, hozzájárul a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással  összefüg-
gõ kezeléséhez, kinevezése esetén a  Ktv. 9. § és 21. §-ai szerinti összeférhetet-
lenség vele szemben nem áll fenn.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a
47/2001.(X.10.) önkormányzati rendelet, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell be-
nyújtani. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. december 31.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül kerül sor.
A pályázat elbírálásának rendje: 
A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. 
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánít-
sa. A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Cseresnyés Péter pol-
gármestertõl a 93/500-702 és Janzsóné Stróbl Krisztina Polgármesteri Kabinet
vezetõtõl a 93/500-779 telefonszámon. 
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)  

Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa MJV jegyzõje

SSzzeerrvveezzééssii üüggyyiinnttéézzõõii áálllláássppáállyyáázzaatt
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2011. december 15.

Horoszkóp

A céljai eléréséért képes lesz bármin átgázol-
ni még az ünnepek elõtt. Az ajándékozás terén
makacs lesz és önfejû, nem ismer korlátokat
semmiben. Ha fontos ön számára a párja, tel-
jesítse minden kívánságát karácsonyra.

Minél elõbb beszéljék meg párjával az
otthoni problémákat annak érdekében, hogy
nyugodtan, és békésen teljenek az ünnepek.
Bár a földhöz kötik érzelmei, fogadja el a
szokatlan dolgokat, és szárnyaljon.

A tökéletességre törekszik mindenben,
éppen ezért nehezen tudja feldolgozni a
sikertelenséget. Ha netán sütés közben
szétesik a bejgli, a bosszankodás helyett
kezdje újra az egészet.

Családcentrikus gondolkodását minden-
ki tiszteletben tartja a környezetében.
Ennek ellenére kíváncsian várják, mivel
lepi meg a szeretteit. Legyen bõkezû, és
hordozza a tenyerén õket.

Uralkodó személyiségével idõnként meglepi
még a közvetlen hozzátartozóját is. Az
ünnepváró esték egy jó játszótárssal
ugyanolyan jó alkalmat adnak a játszadozás-
ra, beszélgetésre, mint gyermekkorában.

A szerelmen kívül reálisan szemléli és
értékeli az ön körül zajló eseményeket. Ha
túljutott az ünnepi elõkészületeken, már ne
kritizáljon senkit, legyen elnézõ, és ha kell,
végezze el saját maga a teendõket. 

Kiskarácsony, nagykarácsony, egy-ket-
tõre itt lesznek az ünnepek. Egy társasá-
gi esemény jó hatással lesz a hangulatára,
még az is elképzelhetõ, hogy saját magát
is meglepi egy szép ruhával.

Anyagi helyzete nem okoz gondokat, nyu-
godtan töltheti az ünnepeket. Számíthat arra
is, hogy egy titokzatos telefonáló néhány
napra felkavarja az érzelmeit. Egy régi kap-
csolata még álmában is kísértheti.

Közeledik az év vége, s ez jó alkalom arra,
hogy bulit szervezzen otthon és meghívja
legközelebbi barátait. Szárnyaló elképzelé-
sei idõnként elragadják a valóságtól, de ne
ijedjen meg, biztonságosan földet ér.

Melankolikus hangulatban találja a
karácsony, de szilveszterre feloldódik, s
ismét a régi fényében látja a világot.
Ünnepeljen, lazítson, késõbb is ráér gon-
dolkodni azon, hogy hogyan tovább.

Függetlenségre vágyakozik mostanában.
Ezt a vágyát az év végi szabadsága alatt
ki is élheti. Az álomvilágból elõbb-utóbb
úgyis felébreszti majd valaki. Ha más
nem, akkor a párja. 

Ne hagyatkozzon az érzelmeire az év utolsó nap-
jaiban, hanem számoljon a tényekkel. Mielõtt
depresszióssá válna a sok számolástól, kösse le
másképpen a szabadidejét. Ha jót akar tenni a
szeretteinek, vállalja fel az ünnepi bevásárlást. 

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
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Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres, részben letaka-
rított  építési terület eladó. Ugyanitt
bontott építési anyag ingyen elvihe-
tõ! Érd.: 0630/448-6072 

Nk-án a Zemplén Gyõzõ utcában
IV. emeleti, 1,5 szobás lakás beköl-
tözhetõen eladó vagy kiadó. Irány-
ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 0630/600-
2381 (7470K)

Elcserélném Nk-i kétszobás,
egyedi gázas, I. emeleti lakásomat
hasonló kaliberû újabb, cirkófûtés-
esre értékegyeztetéssel. Tel.:
0630/3300-479 (7471K)

Nagyteljesítményû, hordozha-
tó, vadonat új háztartási gõztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretû bõr ba-
kancs. Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)

Gördülõ asztalos körfûrész mo-
torral együtt eladó. Érd.: 0630/438-
5634 (7472)

Cosmodisc bontatlan állapotban,
feleár alatt eladó. Érd.: 0670/947-
4902 (7473K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)

Televíziók, LCD monitorok, vi-
deók, DVD-k és távirányítók javítá-
sa. Balaskó István. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11., tel.: 0630/597-
1530 (7457K)

Matematikából általános- és
középiskolások korrepetálását,
felkészítését vállalja szaktanár Nk-
án. Tel.: 0630/9693-115 (7475K)

Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztûzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-
2723 (7476K)

IINNGGAATTLLAANN

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. december 15.14

Szeretettel várom régi és új
kedves vendégeimet a kellemes
Orgona Szépségszalonba, gyógyí-
tó, frissítõ, stresszoldó masszázs-
ra. Cím: Nagykanizsa, Magyar út
54-56. Tel: 30/401-3454. Okleves
gyógymasszõr

PPéénntteekkeenn ttaalláállnnaakk ggaazzddáárraa aazz   
aaddoommáánnyyookk

A nagykanizsai Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Keresztény-
demokrata Néppárt, valamint a Berzsenyi és a Zrínyi Polgári
körök az eddigi évekhez hasonlóan, ebben az évben is gyûjtést
szerveztek rászoruló családok részére. Az így összegyûlt
adományokat december 16-án (pénteken) 11 órakor vehetik át a

rászorulók a Medgyaszay Ház elõterében.
Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!

2011. december 1 - december 31-ig

Kiskarácsony-Nagykarácsony!
Karácsonyváró programok HSMK elõtti téren 
december 19-tõl 23-ig!

December 19. 
16.00 Piarista Iskola diákjai, 17.00 Városi Vegyeskar, 18.00
Zalagyöngye Táncegyüttes, 19.00 Bojtár Népzenei Együttes
December 20.
16.30 A Zeneiskola népzene szakos növendékei, 17.00 A Kanizsa
Táncegyüttes Betlehemi mûsora, 18.00 Tátrai Lajos, gitár-ének,
19.00 Németh Norbert harmonika
December 21.
16.00 Iskolai diákmûsorok, 17.00 Napsugár Együttes gyerekmûsora,
18.00 Kazsinka Zenekar, 19.00 Bogdán Norbert gitár-ének
December 22. 
Iskolai diákmûsorok, 17.00 Csillag citerazenekar Zalaszentbalázs,
18.00 Patkó Banda, 19.00 Igricek
December 23. 
16.00 Ajándék karácsonyfák díszítése, 17.00 A Nagykanizsai Fúvós
Zenekar mûsora, 18.00 Czupi Vera és Bergics András Betlehemi
mûsora 18.30 Élõ karácsonyfa, 19.00 Tábortûz és táncház a Kanizsa
Táncegyüttessel. 

A színpadi programok mellett élõ betlehemmel, játszóházakkal, kirakodóvá-
sárral és tea, valamint forralt bor árusítással várjuk a kanizsai polgárokat! 

Szombathelyen a Haladás
sportcsarnokában rendezték a
88. felnõtt férfi ökölvívó országos
bajnokság küzdelmeit, melyen a
Kanizsa Box Klub képviselõi is
megméretteték magukat. A kani-
zsaiak három öklözõje közül egy
volt versenyben a dobogóért, a
papírsúlyban (49 kg) bokszoló
Nádori Tibor elõdöntõt vívhatott
a vasi megyeszékhelyen.

A nagykanizsai sportoló tovább-
jutása erõsen vitatott volt, mivel a
2009-es magyar bajnok Kanalas
Róbert (PVSK) ellen 9:9 után se-
gédpontokkal került a múlt pénteki
versenynap küzdelmeibe.

Az elsõ nap történése volt, hogy
az utánpótlás seregszemlén már ér-
mes Kozma Tamás 81 kg-ban K.O.

vereséget szenvedett a 2. menet-
ben Nagy Pétertõl (DVSC). Orbán
Gábor viszont +91 kg-ban Nádori-
hoz hasonlóan szintén jól vette az
elsõ akadályt Rudics Attilával
(Felsõvárosi Ökölvívó SE) szem-
ben, pontozásos gyõzelmet (15:8)
aratott ellenlábasa felett.

A második napon csütörtökön
azonban már Orbán számára is lezá-
rult az országos bajnokág, mivel nagy
csatában kapott ki pontozással (9:11)
Urbán Ferenctõl.

Nádori Tibor viszont még állt, s
akkor választ kaphattunk arra is,
vajon idén is lesz-e döntõse a fel-
nõtt ökölvívó ob-n a Kanizsa Box
Klubnak?

Estére kiderült, nem lett finalistá-
ja a Kanizsa Box Klubnak a felnõtt
ökölvívó országos bajnokságon,

mivel az elõdöntõk során a 49 kg-
osok között kötelek közé lépõ Ná-
dori Tibor ellen Sárga Attila (Sáros-
pataki TC) a 2. menetben döntõ fö-
lénnyel ment tovább és került a
szombathelyi seregszemle döntõjé-
be súlycsoportjában, Nádori pedig
megosztott harmadikként zárt.

Információink szerint az olim-
piai álmokat dédelgetõ Korpics
István, a klub többszörös ob-2. ök-
lözõje a diplomamunkájára ké-
szült, ezért sem vehetett részt az
idei felnõtt országos bajnokságon.

P.L.

EEggyy bbrroonnzz aazzéérrtt jjuuttootttt nneekkiikk

Tizenkilencedszer rendezik meg
idén a Kanizsa Pékség Fitnesz
Fesztivált Nagykanizsán, melynek
a HSMK színházterme ad otthont
december 17-én, szombaton 15, il-
letve 18.30 órától – számolt be
minderrõl a sajtó képviselõinek
Vágó László és Vágó Lászlóné a
Szan-Dia FSC részérõl.

A nagyszabású rendezvénnyel
egyben a klub búcsúztatja is az esz-
tendõt, melynek során egységeik
eredményesen és sikeresen szere-

peltek az olaszországi moderntánc
világbajnokságon (3 arany, 6 ezüst
és 3 bronz), valamint júliusban a
nagykanizsai rendezésû kötélugró
Európa-bajnokságon (1 arany).

A tánc kategóriában a kanizsa-
iak kiérdemelték az ország leg-
eredményesebb klubjának elis-
merését, hiszen formációik 37
bajnoki éremmel lettek gazda-
gabbak 2011 folyamán, míg a kö-
télugrók 68 dobogós helyezést
zsebelhettek be.

SSzzoommbbaattoonn ggáálláázznnaakk aa ffiittnneesszzeesseekk

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS
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2011. december 15.

Az NB I Amatõr nõi bajnok-
ság Nyugati csoportjának rang-
adóját megnyerve õrizte meg ve-
retlenségét a listavezetõ Kani-
zsai Vadmacskák csapata. 

Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– Pécsi EAC (2.) 78-72 (17-9, 22-
28, 15-15, 24-20) 

Amatõr NB Nyugati csoport nõi

kosárlabda mérkõzés, találkozó a
10. fordulóból. Nagykanizsa, 150
nézõ. Kanizsa: Fekete Cs. (16/3),
Fuisz (30/6), Olasz A. (6), Jurkó (6),
Jagarics (2). Csere: Hegyi (7), Kiss
V. (11), Oros. Edzõ: Gábor Erzsébet.

A Nyugati csoport két veretlen
csapatának mérkõzésére került sor
Nagykanizsán a Kanizsai Vad-
macskák  és PEAC csapata között,

és a rangadóhoz méltó változatos,
jó iramú, fordulatokban gazdag
összecsapást látott az ezúttal már
szép számú közönség.

A találkozót a hazaiak kezdték
pontosabban, Fekete Csilla és
Fuisz Viktória kosaraival nyolc
pontos elõnyt alakítottak ki a ne-
gyed végére.

A második játékrészt aztán a ven-
dégek kezdték koncentráltabban és
le is dolgozták addig összeszedett
hátrányukat. Ezt követõen felváltva
estek a kosarak, egyik együttes sem
tudott jelentõs elõnyre szert tenni.

A nagyszünet után továbbra is
nagy iramú, változatos volt a talál-
kozó és a pécsiek léptek el öt egy-
séggel, de a kanizsaiak remek ne-
gyedbeli hajrát produkálva, egy
10-2-es részeredménnyel egálra
hozta a harmadik tíz percet.

Az utolsó felvonás közepéig
döntetlen volt az eredmény, majd
két perccel a befejezés elõtt a Kani-
zsai Vadmacskák 11-0-ás remeklés-
sel lépett el a baranyaiaktól. A bese-
gítõ védekezésük jól mükõdött,
Kiss Virág a találkozó ezen idõsza-
kában kiválóan lepattanózott  és a
megszerzett labdákból gyors, köny-
nyû kosarakat tudtak elérni, amivel
tíz ponton felüli különbség alakult
ki a mérkõzõ felek között.

Innen az utolsó percben a ven-
déglátók személyi hibái miatt a lá-
togatók már csak csökkenteni tud-
ták a különbséget.

A Vadmacskák ezzel megnyerte
az NB I Amatõr Bajnokságának
nyugati rangadóját, és veretlenül
áll továbbra is a táblázat élén.

P.L.

HHoozzttáákk aa vveerreettlleenneekk rraannggaaddóójjáátt iiss

Az NTE-Sportcsarnokban ren-
dezték a Gerevich-Kovács-Kárpáti
Reménység Kard Körverseny má-
sodik fordulóját, melyen a sárvári-
hoz hasonlóan a 12-15 éves vívók
versenyeztek az egész országból.
A 160 fõs mezõnyben, 6 verseny-
számban, 19 NTE-s vívó (Dobó
István, Erdõs Péter, Bagarus And-
rás, Balogh Ádám, Farkas Már-
ton, Vernyel János, Bécsi Bálint,
Abay-Nemes Ádám, Milassin Mór,
Szamosi Richárd, Nagy András,
Horváth Márton, Gáspár Péter,
Erdélyi Vanessza, Vernyel Sára,
Flumbort Sára, Kungli Borbála,

Mádé Réka és Simone Lovell) kép-
viselte kanizsai klubját. 

A rendezvényre világ- és Euró-
pa-bajnok kardozók, olimpiai ér-
mes vívók is ellátogattak Decsi Ta-
más, Marót Péter, vagy éppen
Gémesi Bence személyében.

A versenyen az alábbi, jobb ka-
nizsai  eredmények születtek.

Újonc leány kard (1998 és utána
születettek): 3. hely Flumbort Sára
és Erdélyi Vanessza. Serdülõ leány
kard (1997 és utána születettek): 2.
hely Vernyel Sára, 3. Kungli Bor-
bála. Gyermek fiú kard: 2. hely:
Milassin Mór. 5. Abay-Nemes

Ádám. Serdülõ fiú kard: 1. hely:
Dobó István.

A Gerevich-Kovács-Kárpáti Re-
ménység Körverseny nagykanizsai
fordulójában összesítésben a
Nagykanizsai TE 1866 vívó szak-
osztálya (13 egyesület közül) sze-
repelt a legeredményesebben, mi-
vel 9 versenyzõje végzett döntõ-
ben. A megelõzött klubok között
volt az UTE, BVSC, BSE, GEAC,
vagy a KVSE, az utóbbi esztendõk
olimpikonjainak, világbajnokai-
nak nevelõegyesületei.

P.L.

AA sseerrddüüllõõ vvíívvóókknnááll kkaanniizzssaaii ggyyõõzzeelleemm

Komlói Bányász SK (2.) –
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE II (1.) 5:13.

NB I B Nyugati csoport nõi asz-
talitenisz-mérkõzés, 8. forduló.
Komló.

A kanizsai gyõztesek: Megan
Phillips 4, Angharad Phillips 4,
Mógor Evelin 3, Újházi Csilla 1 és
a M. Phillips-A. Phillips páros

Az eddig két veretlen csapat
csatáját a két wales-i játékossal
megerõsített kanizsai második for-
máció nyerte. A Phillips-ikrek hi-
bátlanok maradtak, mellettük szin-
tén remekelt Mógor Evelin, aki az
idény legjobb játékát nyújtotta és
Újházi Csilla gyõzelme is nagyon
kellett a sikerhez.

Összességében a vártnál köny-
nyebben nyert a kanizsai együttes,
s a Komló elleni gyõzelemmel már
biztosan õszi elsõ lett a kanizsaiak
második egysége a harmadik vonal
nyugati csoportjában. Az utolsó
fordulóban Kaposváron zárták az
õszi idényt a dél-zalaiak, viszont a
somogyiakat sem lehetett lebecsül-
ni, mivel az élmezõnybe tartoznak.

Jakabfi Imre edzõ: „Szeretnénk
veretlenül, pontveszteség nélkül
zárni az õszi idényt.”

Kaposvári AC (4.) – Tompa
Ingatlanforgalmi Kft. – Kanizsa
Sörgyár SE II (1.) 7:11

NB I B Nyugati csoport nõi asz-
talitenisz-mérkõzés, 9. forduló.
Kaposvár.

A kanizsai gyõztesek: Mógor
Evelin 3, Bicsák Bettina 3,
Boldizsár Gabriella 3, Újházi Csil-
la 1 és az Újházi-Boldizsár páros.

Nos, az utolsó mérkõzésén is
gyõzött és pontveszteség nélkül
végzett a csoport élén a kanizsai
második nõi csapat. A dél-zalaiaktól
hárman is remekül teljesítettek, így
nem maradhatott el a siker. Az ered-
mény a hazai együttesre nézve akár
hízelgõ is, hiszen ennél jóval nagy-
obb volt a különbség a mérkõzõ
felek között. A hibátlan õszi tel-
jesíményükkel két ponttal vezetnek
a nagykanizsaiak a Komló elõtt.

Pontveszteség 
nélkül
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2012. december 12-tõl december 16-ig
(hétfõ-péntek)

December 12-15. (hétfõ-csütörtök)
Kanizsa Centrum (Interspar): minden nap 12-18 óráig
December 16. (péntek)
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete:
10-14 óráig

A véradóhét minden napján egy tárgynyereményt sorsolunk
ki a véradók között. A véradóhét fõdíja egy Zalakarosi
hétvége a Kanizsa Centrum felajánlásának köszönhetõen.

Véradóhét NNagykanizsán

Új együttmûködési lehetõsége-
ket nyithat meg vagy mélyíthet
el a horvát-magyar határokon
átnyúló BOSH elnevezésû pro-
jekt, melynek vezetõ partnere a
horvátországi Koprivnica
(Kapronca) városa és az IPA
Horvátország-Magyarország
határon átívelõ programja fi-
nanszírozza. 

A cél a kis- és középvállalkozá-
sok közötti együttmûködés fejlesz-
tése a Koprivnica-Krizevci és Zala
megyék viszonylatában – ismertet-
te Drazen Pros, kaproncai alpol-
gármester, míg Nagykanizsa város
részérõl Dénes Sándor alpolgár-
mester hangsúlyozta, hogy a dél-
zalai város számára is meg kell ra-
gadni minden ilyen közös kezde-
ményezést.

Amint az a különbözõ ismerte-
tõkbõl kiderült, nem csupán a ko-
ordináció és az együttmûködés lé-
nyeges, de az új kapcsolatok felku-
tatása is az induló projekt célja.

Tihomir Cvetkovic, a kaproncai
inkubátorház vezetõje mellett az ér-
deklõdõk mintegy ötven fõs csoport-
jának Cserti Csilla, a nagykanizsai
inkubátorház irányítója is ismertette
feladataikat és lehetõségeiket.

A közel 120 ezer eurós költség-
vetésû projektet 85 százalékban fi-
nanszírozza az Európai Unió, a
partnervárosok pedig Koprivnica
és Nagykanizsa.

A projekt vezetõ partnerének,
Kapronca városának részérõl
Tihomir Cvetkovic elmondta, fon-
tos szegmens a piackutatás, így
például olyan vállalkozások felku-
tatása, melyek érdekeltek lehetnek

a horvát piacon, értelemszerûen
kaproncai, valamint nagykanizsai
kis- és középvállalkozások vi-
szonylatában.

A projekt keretein belül (mely-
nek megvalósítása 2011. október
1. – 2012. szeptember 30. között
adott) lehetõség nyílik többek kö-
zött magyar és horvát nyelv tanu-
lására online-kurzusok keretein
belül, a határ menti kis- és közép-
vállalkozások arculatának bemuta-
tására a projekt hivatalos honlap-
ján, valamint információk gyûjtése
az üzleti tevékenység területén a
szomszédos ország döntéshozói-
nak felkérésére.

A projektismertetõ után asztal-
hoz ülõ horvát és magyar fél a to-
vábbi együttmûködés lehetõségeit
igyekezett vázolni az elkövetkezen-
dõ idõszakra. Mint megtudtuk, a
kaproncai részrõl már most rendel-
keznek tizenöt olyan ötlettel, me-
lyeknek partnerkeresõ fázisában
járnak. A megbeszéléseken Dénes
Sándor alpolgármester elmondta,
Nagykanizsa szívesen kooperálna
további területeken a továbbiakban
is a kaproncai partnerrel.

A horvát-magyar gazdaságfej-
lesztési együttmûködés további
programjai már a könnyedebb ré-
szét képezték a látogatásnak: a
helyiek a nagykanizsai küldöttsé-
get végig kalauzolták a települé-
sen – egy speciális városnézéssel.
Ennek keretében mutatták be pél-
dául a Horvátországban is egye-

dülállónak számító energia-taka-
rékos lakóépület technológiai újí-
tásait.

Nem maradhatott el természete-
sen a helyi inkubátorház bemutatá-
sa sem, illetve Kapronca két ipari
parkján is átkalauzolták a kanizsai-
akat: a kis- és középvállalkozások
számára létesített mellett a város
jelképének számító „vegetás” rész-
leg sem maradhatott ki a sorból.
Nos, példának okáért a Podravka, a
Belupo, illetve a Kaproncai Sörgyár
termékei messze túlmutatnak a kör-
nyék szükségletein, a több ezer em-
bernek munkahelyet biztosító cé-
gek “kavalkádja” teremt a város
számára olyan alapot, mely vonzó-
vá teheti partnerei számára is a hor-
vátországi Kaproncát.

P.L. / Koprivnica

IInndduullóó kköözzööss mmuunnkkaa KKaapprroonnccaa ééss NNaaggyykkaanniizzssaa kköözzöötttt

Zala Volán Zrt.
Nagykanizsai Honda Szervíz

SZEMÉLYGÉPKOCSIK 
MÛSZAKI 

VIZSGÁZTATÁSA

19.000 Ft (bruttó)
Kedvezményes felkészítés

Érdeklõdni: 0693/537-937
Hétköznap: 8-15 óráig
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