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Kanizsa
Több középiskola, így a Dr.

Mezõ Ferenc Gimnázium és a
Batthyány Lajos Gimnázium is
megtartotta ünnepélyes szalag-
avató bálját, a végzõs diákok
most már büszkén viselhetik a
kék szalagot. 

A Batthyány Lajos Gimnázium-
ban idén is a tornateremben ren-
dezték meg a rangos eseményt,
amely a végzõsök keringõjével
kezdõdött, az ünnepi mûsor után
pedig száznyolcvankilenc tanuló-
nak tûzték fel a szalagot. A Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium a Heve-
si Sándor Mûvelõdési Központban
tartotta  szalagavató mûsorát. Ter-
mészetesen itt sem maradt el a ke-
ringõ, valamint a szalagok átadá-
sának ünnepélyes pillanata, ami-
kor is százhatvan utolsó éves tanu-
ló tûzhette fel a középiskolától va-
ló búcsúzás szimbólumát. 

Z.A.

FFeellttûûzzttéékk aa
sszzaallaaggoott

A jelenlegi városvezetés eltökélt
célja, hogy a elõáll egy olyan sport-
koncepcióval, mely az elkövetkezen-
dõ években neghatározza a sport ki-
törési pontjait Nagykanizsán. 

Ennek jegyében szervezték azt a
fórumot, melyre a dél-zalai város
sportéletében ténykedõket invitálták
a céllal, hogy javaslataikat is meg-
hallgatva, figyelembe véve alakítsák
az elképzeléseket. A heves vitáktól
sem mentes összejövetelen terítékre
került a város és sport, illetve a helyi
sajtó és a helyi sportvezetõk viszo-
nya is. A tömény eszmecsere hoza-
déka az lett, hogy az egyeztetések-
nek lesz folytatása a közeljövõben.

P.L.

VViittaa aa 
ssppoorrttrróóll

AA kköösszzöönneett nnaappjjáátt üünnnneeppeellttéékk aa cciivviilleekk
A Nagykanizsai Civil Ke-

rekasztal (NCK) Egyesület a Kö-
szönet Napja díjkiosztó ünnep-
ségén adta át az elismeréseket
mindazon személyeknek és kö-
zösségeknek, akik önkéntesen és
önzetlenül dolgoznak a városért,
az itt élõkért.

A Halis István Városi Könyvtár
harmadik emeleti elõadótermében
megrendezett ünnepségen Cseres-
nyés Péter polgármester köszön-
tötte a megjelenteket. 

– Egy település a civilek segítsége,
összefogása nélkül nem tud elõbbre
jutni – hangsúlyozta. – Abban a hely-
zetben vagyunk 2010-11-tõl, hogy e
nélkül az összefogás nélkül sem az or-
szág, sem a települések nem fognak
elõbbre jutni. Az összefogásnak nem-
csak a tevékeny cselekvésekben kell
megmutatkozni, hanem a megértés, a
tolerancia esetében is. Legfontosabb
közös feladatunk maga a munkahely-
teremtés, mert csak munkahelyek te-
remtésével, a fejlõdéssel tudjuk elõte-
remteni azokat a pénzeket, amelyek a
város elõrejutásához szükségesek. 

A továbbiakban a polgármester
kiemelte a civilek szerepét: – Azt
látnunk kell Nagykanizsán is, hogy
a civilek óriási terheket tudnak át-
vállalni a város válláról bizonyos
területeken ingyen, vagy minimális
bérezésért. Büszkék lehetünk pél-
dául Tarnóczky Attilának arra a
kezdeményezésére, amellyel a há-
zak történetét ismertetõ táblákat
helyezett el a belváros régi épüle-
tein, de ugyanígy a Vöröskereszt,
vagy a Máltai Szeretetszolgálat és
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület munkájára is. A civil
összefogásnak Nagykanizsán van
tartalma – összegezte. Végezetül
azt kívánta, ez a tartalom maradjon
meg, és bõvüljön a jövõben. Ha
többet teszünk közösen – civilek
és az önkormányzat –, sokkal jobb
eredményt tudunk elérni, mintha
külön-külön próbálkoznánk szere-
tett városunk, Nagykanizsa fejlõ-
déséért. 

A polgármesteri köszöntõt kö-
vetõen Társadalmi felelõsségvál-
lalás címmel Göncz Csaba, a
DKG-East Zrt. vezérigazgató he-

lyettese mondott korreferátumot,
majd Budavölgyi Kálmán, az
NCK ügyvezetõ elnöke megemlé-
kezett az elmúlt esztendõ legjelen-
tõsebb civil megmozdulásairól. 

A civilek szponzora: DKG-East
Zrt.; A civilek mecénása: Doucha
Ferenc; Az év civil önkéntese: a
Nagykanizsai Vöröskereszt Önkén-
tes Szûrõpont Csoportja; Az év ci-
vil fiatalja: Antal Gergely (19
éves), a Thúry György Kereske-
delmi, Vendéglátó és Idegenfor-
galmi Szakképzõ Iskola tanulója.
Az év civil embere: Horváth Ló-
ránt plébános; Az év civil közös-
sége: a Tüttõ János Nótaklub.

Munkája elismeréseként a
NCKE közgyûlése Tiszteletbeli
Örökös Elnök kitüntetõ címet ado-
mányozott Balogh Istvánnak, a
kerekasztal eddigi elnökének.

B.E.

AA 22001100.. eesszztteennddõõ 
cciivviill kkiittüünntteetteettttjjeeii
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A Kanizsai Futóklub az év ele-
jén ismét nekifutott a finn kez-
deményezésû “Yours truly” el-
nevezésû kilométergyûjtõ vállal-
kozásnak, a történésekrõl pedig
Willmann Edit, a szervezõk ré-
szérõl az alább olvasható gondo-
latokkal számolt be a 10, 25, va-
lamint 50 km-es távok befutója
után.

„ A reggeli órákban mind népe-
sebb lett a gyülekezõ csapat a már
lassan bázisnak tekinthetõ
kiskanizsai Szent Flórián téren.
Összesen 32 futó sorakozott fel a
képzeletbeli rajtvonalnál és vágott
neki a maga által meghatározott
penzumának. A verseny nem a
másodpercekrõl szólt, leginkább a
közös mozgás, a jókedv, a kitûzött
táv teljesítése, vagy túlszárnyalása
lehetett a cél. Nézzük, mennyivel
is gyarapodott finn futótársunk, az
ötletgazda Seppo Moilanen kilo-
métereket gyûjtõ becsületkasszá-
ja? Nem szégyenkezhet a csapat,
hiszen a 25 férfiból és 7 nõbõl ál-
ló mezõny összesen 930 kilomé-
tert teljesített. Ebbõl nyolcan fu-
tottak 50 kilométert, egy kitûnõ
teljesítmény született 40 kilométe-
ren. Minden bizonnyal ilyennek
gondolta Moilanen, az a bizonyos
finn futó a Yours trulyt. Bizonyára
sokaknak jutott hasonló élmény a
világon (hiszen a mi kezdeménye-
zésünk is eme nagyszabású vál-
lalkozás része), s legközelebb még
népesebb futó csapattal vághatunk
neki a távoknak Kiskanizsa-Baj-
csa-Murakeresztúr útvonalon,
ugyanúgy egerszegi társainkkal.”

P.L.

Gyûjtötték aa
kilométereket

A kommunizmus áldozatairól
emlékezik meg a Rozgonyi Pol-
gári Egylet és Kör Krónikás
Klubja. 

Elõadók a még élõ tanúk: Ró-
zsás János író és id. Balogh Lász-
ló nyugdíjas máv-mérnök, fõtaná-
csos. Helyszín: Medgyaszay Ház,
I. em. Idõpont: 2011. február 17.
15.30 óra.

B.E.

Fõhajtás

A Nagykanizsai Kistérség Több-
célú Társulása 2010. évi munkájá-
nak beszámolója után a társulási ta-

gok rátértek a májustól októberig
tartó rendezvények, falunapok al-
kalmával felállított, húszszor tíz

méteres rendezvénysátornak az
üzemeltetésére vonatkozó ajánla-
tok megtárgyalására. Horváth Zol-
tán, Magyarszentmiklós polgár-
mestere, valamint a Muramenti Te-
rületfejlesztési Társulás elnöke,
Tislér István ajánlata közül utóbbit
fogadta el a Társulási Tanács, így a
2011-es évre Tislér Istvánnal kötöt-
ték meg az üzemeltetési megálla-
podást. A Hegyek-völgyek napok
elnevezésû rendezvényt elvileg
minden polgármester támogatta,
mégsem született megállapodás a
támogatás megszavazására, így a
napirendi pont megtárgyalására a
Tanács a késõbbiekben még visz-
szatér. Döntés született huszonhét
notebook megvásárlására, melyek
segítségével a papíralapú elõter-
jesztési anyagokat elektronikus
formában tudnák kezelni a társulá-
si tagok, amellyel a társulás költ-
ségcsökkentését segítenék elõ. 

Z.A.

LLaappttoopp aa kkiissttéérrsséégg ppoollggáárrmmeesstteerreeiinneekk

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tartotta tanács-
ülését az Inkubátorház és Innovációs Központban, melynek során
többek között döntöttek a több települést is érintõ rendezvénysá-
tor üzemeltetésére vonatkozólag, valamint huszonhét notebook
megvásárlásáról.

A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Köz-
mûvelõdési Nonprofit Kft. “Új
szakma, új esély” címû megvalósí-
tandó projektjének nyitórendez-
vényére került sor csütörtökön.

A munkerõ-piacra kerüléshez
elengedhetetlen valamilyen szak-
ma megszerzése (a hátrányos hely-
zetûek körében is), s a projekt ke-
retében ennek elõsegítése, illetve a
célzott csoport bevonása folytán
az egyes önkormányzatokkal is lé-

nyeges pont e téren is a jövõbeni
mind szorosabb együttmûködés -
hallhattuk Horváthné Bagó Móni-
ka ügyvezetõtõl.

Aprogram egyébiránt február 1-tõl
indult, s a pályázatban meghatározott
képzések pedig április 1-tõl kezdõd-
nek. Példának okáért Surdon, Sormá-
son, Hahótón, Felsõrajkon, Nagyka-
nizsán indulnak képzési folyamatok
többek között motorfûrész-kezelõi és
targonca-vezetõi formában, s a prog-
ram maga 20 hónapot ölel majd fel.
Nagy szerep hárul elõreláthatólag a

mentorokra, akik a toborzásban is se-
gítenek, s egy-egy képzési blokkban
200 órával számolnak. Emellett kü-
lön hangsúlyt kap, hogy a bevont te-
lepülések lakosságából 84 fõnek tud-
ják biztosítani a képzést.

A cél természetesen ebben a
programban is a munkanélküliség
csökkentése, illetve a munkaerõ-
piacra történõ reintegráció, hosszú
távon a segélyekre berendezkedett
életmód felszámolása, s a tudás,
mint érték (újbóli) elfogadtatása,
melyre a pályázat 76 millió forint
összegû támogatást nyert. 

P.L.

KKééppzzéésssseell ééss rreeiinntteeggrráácciióóvvaall 
aa mmuunnkkaaeerrõõ-ppiiaaccrraa

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány és a Nagykanizsai In-
kubátorház és Innovációs Központ
közös szervezésében könyvelõknek
és könyvvizsgálóknak tartottak ren-
dezvényt a múlt héten, Nagykanizsán.

A vállalkozások számára nyújtott
szolgáltatásokról Kerekes Gábor iro-
davezetõ tartott prezentációval össze-
kapcsolt elõadást. Avállalkozásfejlesz-
téssel foglalkozó szervezet szerteágazó
tevékenységei közül, a forintalapú

mikrohitelfelvétel lehetõségeirõl Kókai
Miklós hitelmenedzser adott tájékozta-
tatást. A partnerszervezetekkel való
együttmûködésrõl és az Inkubátorház
mûködésérõl, jövõbeni terveirõl Mi-
hovics Zoltán számolt be.

TTaannááccssaaddááss ééss mmiikkrroohhiitteell-pprrooggrraamm
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Immár második alkalommal
került sor a Nagykanizsai Rend-
õrkapitányság borversenyére,
borbírálatára.

A verseny célja az volt, hogy az
aktív és nyugállományú rendõrök,
valamint a társszervek dolgozói
megmérethessék az általuk elõállí-
tott bor minõségét és szakmai ta-
nácsot kapjanak a bortermeléshez. 

Tavaly a borbírálók inkább a segí-
tõkészséget helyezték elõtérbe a ko-
moly kritika helyett, most azonban
már éles bírálatok is elhangoztak. A
borbírálatot Németh Csaba, Bolf Sán-
dor és Trúnkó Ferenc elismert borá-
szok és borbírálók végezték. A ver-
senyre benevezett huszonnyolc fehér
és két vörösbor közül négy arany, hét
ezüst és nyolc bronz fokozatot ért el.  

K.H.

A nagy érdeklõdésre való te-
kintettel, valamint a gasztronó-
mia és turisztika jelenkori irány-
vonalainak megismertetését fi-
gyelembe véve a III. Országos
Fánkfesztivált két naposra ter-
vezték – jelentette be a február
18-19-én megrendezésre kerülõ
fánkfesztivál programjairól tar-
tott sajtótájékoztatón Kámánné
Szép Terézia, a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház igazga-
tója.

A sajtótájékoztatón a kiemelt
partnerek között jelen volt Bali
Veronika, a Tourinform Iroda ve-
zetõje, Márkné Ettlinger Zsuzsa,

a SZTÁV Felnõttképzõ Zrt. regi-
onális igazgatója és Szalay Csa-
ba idegenforgalmi szakmene-
dzser. Valamennyien egyetértet-
tek abban, hogy rejtett kincseink
bemutatása, a turizmus, az ide-
genforgalom fellendítése együtt-
mûködõ partnerek nélkül nem
megy.

Már az I. Országos Fánkfeszti-
vál nagy sikert aratott. Az ország
minden részérõl érkeztek fellépõk
és érdeklõdõk. Fánkot 29 csapat
készített. A helyi és a Dunántúlról
érkezett szakmai zsûri mellett a
Magyar Gasztronómiai Szövetség
is képviseltette magát a zsûriben.
Felállítottak egy Guiness rekordot,

az egy idõben egy helyen készült
40 féle fánkból. A rendezvényt kö-
zel háromezren látogatták meg. A
II. Országos Fesztiválon már 40
csapat készített 47 fánkkülönle-
gességet, ezzel megdöntötték saját
Guiness rekordjukat. Idén szintén
szeretnék felülmúlni a tavalyi re-
kordot. Már nagy lázban égnek a
versenyzõk, eddig 30 csapat je-
lentkezett helyben készített hagyo-
mányos és különleges, valamint
hozott hagyományos és különleges
fánk kategóriában. Meghívott ven-
dégek érkeznek Horvátországból
és Csáktornyáról is. 

Az elsõ napon, február 18-án
pénteken 14.30 órakor Gasztro-
nómiai és Turisztikai Konferen-
cia kezdõdik a Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban. Ünnepi kö-
szöntõt mond: Ments András, a
Gasztronómiai Fesztiválok Szö-
vetségének elnöke és Üsztöke
Botond, a Hotel Karos Spa Supe-
rior vezérigazgatója. A mûsorban
közremûködik a kanizsai Horvát
Kórus és a Tambura zenekar. A
szakmai konferencia elõadásai-
nak sorában az érdeklõdõk hall-
hatnak farsangi népszokásokról a
gasztronómia szemszögébõl, a
magyar termékek és a kisterme-
lõk szerepérõl a gasztronómiá-
ban. Lesz fánkkóstolás és fánk-
különlegességek készítése hely-
ben, cukrász mesterek közremû-
ködésével. Elõadás hangzik el a
falusi turizmus adottságairól és
lehetõségeirõl a Zala Völgyében,
továbbá a magyar gasztronómia

és vendéglátás helyzetérõl és a
gasztronómiai fesztiválok turisz-
tikai jelentõségérõl.

A második napon, szombat dél-
elõtt 11 órakor maszkás farsangi
felvonulás indul az Erzsébet térrõl
a MÁV NTE 1866 Sportcsarnokig
néptáncosok, gólyalábasok, nóta-
körök, lovas kocsik részvételével.
A felvonuláshoz csatlakozhatnak a
városlakók is. Az egész nap han-
gulatát fánk és pálinka kínálással
szeretnék megalapozni a szerve-
zõk. 

A fánkfesztivált 12.15 órakor
Cseresnyés Péter polgármester,
Molnár Géza, a TEMI elnöke és a
rendezvény háziasszonya, Kámán-
né Szép Terézia, a mûvelõdési ház
igazgatója nyitja meg a MÁV
Sportcsarnokban. 12.30-tól lemez-
bemutató és számtalan táncegyüt-
tes, nótázó szórakoztatja a fánk-
fesztivál résztvevõit és közönségét
a színpadon. Közben tombolát is
érdemes venni, mert sok értékes
ajándékkal térhetnek haza a sze-
rencsések. S még egy újdonságra
számíthatnak a kanizsai fesztiválo-
zók. Este 21 órától a Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Házban álarcos
farsangi bál zárja az országos hírû
programot a GOLD buli zenekar
közremûködésével, melyet a fõ-
szervezõ mûvelõdési ház hosszú
távon nemzetközi rendezvénnyé
kívánja emelni. Egyébként mind-
két nap programjára a belépés díj-
talan. 

B.E.
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NNAAGGYYKKAANNIIZZSSÁÁRRÓÓLL AA LLEEGGGGYYOORRSSAABBBBAANN!!
www.kanizsaujsag.hu

KKoonnffeerreenncciiaa ééss OOrrsszzáággooss
FFaarrssaannggii FFáánnkkffeesszzttiivvááll

BBoorrvveerrsseennyy aa RReennddõõrrkkaappiittáánnyyssáággoonn TTóókkeerrüüllõõ TTúúrraa

Tókerülõ Túrán vehetnek
részt a kirándulni vágyók febru-
ár tizenharmadikán, vasárnap a
Mezõs Természetjárók Klubja
szervezésében. A kirándulás az
Ismerd meg Kanizsa környékét
túrasorozat második állomása.

Indulás 13.00 órakor a Teleki
utcai Víztoronytól lesz, a várha-
tó visszaérkezés pedig 16.00
órakor. Kiss László vezeti a csa-
patot, a táv pedig körülbelül tíz
kilométeres lesz.  A tervezett út-
vonal a következõ: Nagykani-
zsa - Csótó - Alsóvárosi erdõ -
Csótó - Nagykanizsa. 
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XII. Kanizsai Esték rendez-
vénysorozat keretein belül Stof-
fán György újságíró elemezte a
„Keresztény hitünk és a világ”
kapcsolatát. 

Az elmúlt péntek esti elõadást a
Nagykanizsai Református Egyház-
közösség gyülekezeti termében
Hella Ferenc, a gyülekezet lelki-
pásztora nyitotta meg. A hallgató-
ság köszöntése után a lelkész is-
mertette a meghívott elõadó sokol-
dalú írói munkásságát, majd átadta
a szót Stoffán Györgynek.

A közös imádság után az újság-
író kifejtette, a világ, amelyben
élünk minden megnyilvánulásával
ellentmond Krisztus világának.
Sokkal inkább az Antikrisztus vi-
lága ez.  A jelen világkép kialaku-
lásának megértéséhez XIX. szá-
zadvégi újságcikkekbõl, könyvek-
bõl kommunista filozófusok gon-
dolatait, azok ateista világszemlé-
letét ismertette. A felolvasott kor-
hû dokumentumokból kitûnt, hogy
a szocialista világnézet kizárja a
kereszténységet, annak teljes meg-
szüntetésére tör. Hazánkban ez a
törekvés 1919-ben vált nyilvánva-
lóvá, amit az 1945 utáni idõszak
megerõsített. Az elõadó megemlé-
kezett az üldözött egyházi méltó-
ságokról, felidézte a kor erkölcsét,
benne azt a genezist, hogyan lettek
a nyilas verõlegények ávósokká.
Ezt követõen az elmúlt 65 év szo-
cialista és liberális szemlélet egy-
házellenességérõl beszélt.

Stoffán György ezt követõen a
krisztusi útról, a kereszténység fel-
adatairól beszélt. Kiemelte az ifjú-
ság nevelésének kérdését. Elöl kell
járnunk a személyes példamutatás-
ban. Elmondta, a krisztusi tanítás
terjesztésében apostoli feladataink
vannak, majd a Tízparancsolat be-
tartásának fontosságáról beszélt. A
témakörnél maradva hosszan tag-

lalta a szeretet, a megbocsátás fon-
tosságát. Felhívta a hallgatóság fi-
gyelmét arra, hogy a krisztusi sze-
retet jegyében azokat is szeretnünk
kell, akik rettenetesen utálnak, és
legszívesebben elüldöznének min-
ket. Persze harcolnunk kell azok-
kal szemben, akik a kereszténység
ellen fellépnek, de csakis krisztusi
módon.

Az elõadó a szeretet kérdéséhez
sorolta a szülõk iránti tisztelet fon-
tosságát. Az egyszeri székely em-
bert állította példaként a hallgató-
ság elé, aki azt vallotta: „Jól érzem
magam, mert van befektetésem és
az adósságomat is tudom törleszte-
ni. A befektetés a gyermekem, az
adósságom a szüleim.”

Az elõadás érdekes színfoltja
volt a magyarság és a keresztény-
ség elválaszthatatlan kapcsolatá-
nak elemzése. Szó esett arról is,
hogy napjainkban milyen törekvé-
sek vannak e kapcsolat fellazításá-
ra, felszámolására. Ebben a kér-
déskörben tetten érhetõ a pedagó-
gusképzés gyenge volta, az okta-
tandó tudásanyag, az erkölcsre va-
ló nevelés hiányossága. Éppen
ezért fontos minden keresztény
számára életvitelével, személyes
példamutatásával az evangélium
hirdetése, terjesztése. Kevés lenne
a pap? Tette fel a kérdést az elõ-
adó, majd saját kérdésére válaszol-
va kifejtette, hogy a jó pap kevés.
Az elõadó hangot adott meggyõ-
zõdésének: Aki felszentelt papként
Krisztus törvénye ellen vét, annak
sohasem volt elhivatása! Ugyanis
a Krisztussal való személyes kap-
csolatba nem fér bele a neki nem
tetszõ cselekedetek gyakorlása.
Még gondolati szinten sem. A fel-
színes kereszténykedés nem
egyenlõ a kereszténységgel!

Az önvizsgálat, a példamutatás
mindenki számára elengedhetet-
len, összegezte elõadása lényegi
tartalmát Stoffán György.     

Cz.Cs.
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NNAAGGYYKKAANNIIZZSSÁÁRRÓÓLL AA LLEEGGTTÖÖBBBBEETT!!
www.kanizsaujsag.hu

A „Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai
Egyesülete kéri a lakosságot,
hogy adójuk 1 %-val továbbra is
támogassák egyesületük  mun-
káját. Segítségüket köszönik.

Adószámuk: 18967621-1-20

AA llááttsszzaattnnaakk sszzóóllóó
kkeerreesszzttéénnyykkeeddééss 
nneemm kkeerreesszzttéénnyysséégg Kulturális örökség gyerek-

szemmel címû kiállítás nyílt a
Magyar Plakát Házban, amelyet
egész februárban múzeumpeda-
gógiai elõadások kísérnek majd.

A kiállítás a Kulturális Örökség-
védelmi Szakszolgálat által meghir-
detett Én, a régész címû országos
gyerekrajz-pályázatra beérkezett, dí-
jazott alkotásokat mutatja be, össze-
sen nyolcvanöt munkát. Kreativitás-
ból nem volt hiány, a pályázó gyere-
kek mûvei között láthatjuk honfogla-
ló magyar lovas sziluettjét, vagy
megcsodálhatunk batikolt képet és
régészeti feltárást ábrázoló mûvet is.
Ilon Gábor, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Nemzeti Örökségvédelmi
Központ szombathelyi, regionális

központjának vezetõje ajánlotta a
gyerekek és az érdeklõdõk figyelmé-
be a tárlatot, amelyet múzeumpeda-
gógiai elõadások is követni fognak.
Elsõként február negyedikén Tokai
Zita Az újkõkor és a rézkor – egy
rendhagyó történelemóra, illetve
Melis Eszter A bronzkori ember éle-
te címû elõadásokat hallgathatják
meg a gyerekek, majd február min-
den péntekén újabb, régészettel kap-
csolatos ismeretekkel gazdagodhat-
nak a résztvevõk. Ami a további té-
maköröket illeti, a római kori Pannó-
nia, a nyugat-európai honfoglalók, a
középkori Magyarország, illetve a
térinformatika mai régészeti lehetõ-
ségei kerülnek majd a középpontba. 

Z.A.

KKuullttuurráálliiss öörröökkssééggeeiinnkk,,
aahhooggyy aa ggyyeerreekkeekk llááttjjáákk

Megnyílt a Halis István Váro-
si Könyvtár miklósfai fiók-
könyvtára a Mindenki Házában,
emellett újdonság, hogy az E-
Magyarország Pont programon
belül lehetõség van az ingyenes
internet- használatra is.

Mint Dömötörffy Sándor, a Köz-
mûvelõdési és Városszépítõ Egyesület
elnöke tájékoztatott, mozgókönyvtár
formájában eddig is mûködött könyv-
tári szolgáltatás a városrészben. Ez azt
jelentette, hogy a miklósfai olvasók le-
adhatták könyv-igénylésüket, így
minden héten hozzájutottak az olvas-
nivalókhoz. A fiókkönyvtárat amúgy
tavaly hozták létre, majd a Mindenki
Háza felújítását követõen költözött az
épület egyik helyiségébe. 

– Jelenleg is mûködik a mozgó-
könyvtár-szolgáltatás, hiszen a fi-
ókkönyvtár könyvállománya nem
tud minden olvasói igényt kielégí-
teni. Emellett sikeresen pályáztunk
az E-Magyarország Pont prog-
ramjára, aminek köszönhetõen
délelõtt tizenegy és este hét között
ingyen internetezhetnek a miklós-
faiak. Tavaly sikerrel indítottunk
egy számítógép-tanfolyamot idõ-
seknek, és úgy tervezzük, hogy
idén is szervezünk egy haladó kép-
zést. – mondta el Dömötörffy Sán-
dor, majd hozzátette, a Mindenki
Háza szolgáltatása az internet-
elérhetõséggel kibõvült, sõt, teljes
körû lett.

Z.A.

IInnggyyeenneess iinntteerrnneett aa
MMiinnddeennkkii HHáázzáábbaann

A piaristába járni jó! – üzenik azok az iskolások, akik a Piar-Suli-
Muri alkalmaira várják jövendõ cimboráikat. Február 12-én és 26-án
szombaton 09.30-tól játékos ismerkedésre és tájékoztatóra hívják a
nagycsoportosokat és szüleiket. Február 24-én, csütörtökön 9-11-ig
pedig a jövendõ tanító nénik nyílt óráin vehetnek részt mindazok, akik
szívükön viselik csemetéik jövõjét.
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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS!
A KanizsaTISZK pályázatot
hirdet a Nagykanizsa középis-
koláiban tanuló diákok részé-
re valamely magyar feltaláló
Magyarországon megvalósí-
tott találmányának, újításá-
nak infokommunikációs tech-
nológiával történõ bemutatá-
sára.

Mire figyelj?
Pályázatod tartalmi helyessé-
gére, kreativitásra, a megjele-
nítés esztétikájára és minõsé-
gére.

Kik indulhatnak?
Egyénileg vagy maximum
három fõs csapatba szervezõd-
ve adhattok be pályázatot.

Hogyan kell 
nevezned?
A pályamunkát multimédiás al-
kalmazással kell elkészíteni,
melynek terjedelme maximum
10 perc, CD-re vagy DVD-re ki-
írva.

Hova kell 
küldened?
A jeligével ellátott pályázatodat
postán, vagy személyesen adha-
tod le: KanizsaTISZK Nonprofit
Kft. Nagykanizsa, Erdész u. 30.

Beadás határideje:
2011. március 31. 12.00 óra

Mi lesz a díjazás?
Az elsõ három helyezett érté-
kes jutalomban részesül, vala-
mint lehetõséget kap pályamû-
vének nyilvános bemutatására.

Eredményhirdetés: 
2011. április 07.

További információ: 
Tel.: 93/ 510-251, e-mail:
titkarsag@kanizsatiszk.hu,
www.kanizsatiszk.hu

NNAAGGYYKKAANNIIZZSSÁÁRRÓÓLL AA LLEEGGHHIITTEELLEESSEEBBBBEENN!!
www.kanizsaujsag.hu

Nagy József György, a Demok-
ratikus Roma Vezetõk Szövetsé-
gének 2002-es megalakulás óta
irányítja a szervezet munkáját.
Az Országos Cigány Önkor-
mányzat januári alakuló ülésén
a DRVSZ vezetõjeként elnökhe-
lyettesi megbízást kapott az
OCÖ-ben.

– Milyen aktuális, folyamat-
ban lévõ programjai vannak je-
lenleg a DRVSZ-nek? Milyen te-
vékenységekkel képviseli a roma
lakosság érdekeit?

– A DRVSZ minden évben szá-
mos pályázatot nyújt be, hogy a
megfogalmazott célokat teljesíteni
tudja. Ezek között szerencsére
igen sok nyertes pályázatunk van,
melyek lehetõvé teszik, hogy sok-
oldalú, színes és gazdag tevékeny-
séggel tudja támogatni szövetsé-
günk a hátrányos helyzetû illetve
roma/cigány embereket. Jelenleg
több gyermek és ifjúsági progra-
munk zajlik. Az Oktatásért Köz-
alapítvány támogatásából mûköd-
tetjük a társadalomismereti és tánc
tehetségmûhelyünket, ahol 11-17
év közötti gyermekek, fiatalok dú-
sító, gazdagító tehetséggondozását
végzik a kiváló szakemberek. Or-
szágos levelezõ tanulmányi ver-
senyt is meghirdettünk szintén az
Oktatásért Közalapítvány jóvoltá-
ból, itt már a 3. levelezõ fordulónál
tart a verseny. Szociális adminiszt-
rációs tevékenységet is biztosítunk
a rászorultaknak, akik a hét öt nap-

ján délelõtt kereshetik fel munka-
társainkat, ha segítségre van szük-
ségük hivatalos ügyeik intézésé-
ben, rendezésében. Folyamatban
van az energiatakarékos izzócsere
programunk, melynek során nagy-
családosokat juttatunk korszerû iz-
zókhoz. Tervezés, szervezés alatt
van a hagyományos nyári táboro-
zásunk is, melynek forrását már si-
került biztosítani egy sikeres pá-
lyázatból. Befogadták egy TÁ-
MOP-os pályázatunkat is, mely-
nek elõkészítõ munkáit a kö-
zelmúltban indítottuk el. Remény-
kedünk egy határon átívelõ prog-
ramunk pályázati sikerében is,
amit szlovén partnerekkel kívá-
nunk megvalósítani. Több beadott
pályázatunk mellett most kerül be-
nyújtásra egy foglalkoztatási prog-
ramunk is. Munka tehát van bõ-
ven, és remélem, hosszú idõn ke-
resztül marad is. Ez jelenti ugyan-
is a DRVSZ számára a sikert.

– Ismét az Országos Cigány
Önkormányzat képviselõje, illet-
ve alelnöke lett. Milyen terveket,
elképzeléseket kíván megvalósí-
tani munkája során?

– Mindig nagy hangsúlyt fektet-
tem a kitartó, elkötelezett munká-
ra. A szövetség keretén belül ép-
pen ezért szakmai mûhelyeink dol-
gozzák ki a foglalkoztatás, a kép-
zés, az oktatás és a lakhatási körül-
mények kapcsán felmerülõ problé-
mák megoldásának lehetséges al-
ternatíváit. Ezeket a szakmai prog-
ramokat szeretném megvalósítani,
elõre vinni munkám során. Égetõ-
en sürgõs ugyanis, hogy hatékony
programokkal lépjünk fel ezeken a
területeken, a romák foglalkoztatá-
si szintjének növelése pedig  el-
sõdleges feladat. Nem járható út
az, ha az embereket, legyen az ro-
ma vagy nem roma, abban erõsíti
meg a segélyezési rendszer, hogy
nem érdemes legálisan dolgozni,
mert a segély és a feketegazdaság-
ban végzett munka kifizetõdõbb. 

– Milyen szakmai bázisra tá-
maszkodhat, kikre számíthat
munkája során?

– A Demokratikus Roma Vezetõk
Szövetsége nagyon szerencsés hely-
zetben van, hiszen a gyakorlott ro-

ma vezetõk tapasztalata mellett a jól
képzett diplomás romák szaktudá-
sára is számíthat. Van közöttünk
többek között tanár, nyelvész, szoci-
ológus, közgazdász, kommunikáci-
ós szakember is, jómagam pedig
mûvelõdésszervezõ és felnõttoktatá-
si szakértõ végzettséggel rendelke-
zek. Ez a sokféle gyakorlati és elmé-
leti tudás ötvözõdik a DRVSZ szak-
maiságában, mely biztos támaszt je-
lent mindenkori munkánkban. Ter-
mészetesen ez mintaként is szolgál-
hat a fiataloknak és idõsebbeknek
egyaránt, hisz tanulni, folyamatosan
képezni magunkat ma már az elhe-
lyezkedés alapvetõ záloga.

– Említette, hogy a foglal-
koztatást és képzést tartja
hangsúlyos területnek. Hogyan
látja megvalósíthatónak a fog-
lalkoztatottság szintjének nö-
velését?

– Rá kell találni azokra a terüle-
tekre, ahol a legrövidebb idõ alatt
viszonylag nagy tömegben lehet
alacsony iskolázottságú vagy ép-
pen nem piacképes szaktudással
rendelkezõ emberek tömegeit el-
helyezni. Többek között a mezõ-
gazdaság és az építõipar tûnik
ilyen területnek. A mi környékün-
kön még az erdõgazdálkodás von-
ható be ebbe a körbe, és nem fe-
lejthetjük el a szociális szolgáltatá-
sokat sem.  Persze ezzel párhuza-
mosan a felnõttképzést is meg kell
erõsíteni, valódi ösztönzõkkel el-
látni, aminek következtében a va-
lóban motivált klienseket a mun-
kaerõ-piacon hasznosítható szak-
tudáshoz lehet hozzájuttatni. Fel-
nõttoktatási szakértõként is úgy
vélem, hogy a piaci igényekhez
igazodó, annak elvárásaira azonnal
reagálni tudó intézményekre, szer-
vezetekre van szükség, melyek
magas szakmai háttérrel és erõs el-
kötelezettséggel rendelkeznek a
hátrányos helyzetû rétegek oktatá-
sa, képzése kapcsán. A DRVSZ eb-
ben is igyekszik élen járni, hiszen
több sikeres képzési, foglalkozta-
tási program megvalósítása fûzõ-
dik nevéhez. Bízok abban, hogy ez
a késõbbiek során is így marad.

K.H.

AA rroommaa llaakkoossssáágg éérrddeekkeeiiéérrtt 
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MMEECCHHAATTRROONNIIKKAAII MMÉÉRRNNÖÖKK-KKÉÉPPZZÉÉSS 
ZZAALLAAEEGGEERRSSZZEEGGEENN

A Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának
Gépészeti és Mechatronikai Intézete nappali tagozatú MECHA-
TRONIKAI MÉRNÖKI BSc. szintû képzést folytat Zalaegerszegen.
A zalaegerszegi képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben mûködõ,
3,5 év (7 félév) idõtartamú.

Az elméleti képzések a volt laktanya helyén kiépült felsõoktatási
központban, az NYME FMK Mûszaki Képzési és Kutatási Központ-
jában, míg a gyakorlati képzések iparvállalatoknál és a zalaegerszegi
mûszaki szakközépiskolákban a magas mûszaki színvonalra fejlesztett
laborokban folynak.

A NYME-FMK Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Köz-
pontja várja a jelentkezõ és érdeklõdõ diákokat! A cél olyan mérnökök
képzése, akik képesek a mechatronika nemzetközileg elfogadott definíci-
ója szerint a gépészet, az elektronika/elektrotechnika és az informatika tu-
dományterületeinek egymást segítõ integrációja révén komplex terméke-
ket és gyártórendszereket tervezni és üzemeltetni. Tipikus mechatronikai
termék például a videokamera, vagy egy integrált gyártócella. A hallgató-
kat a NYME és BME egyetemi oktatói mellett a BGF PSZK Zalaegersze-
gi Intézetének tanárai, illetve gyakorló üzemi szakemberek tanítják.

A mechatronika nem egyszerûen csak egy új tudományterület, ha-
nem mérnöki szemléletmód. Ez egy kiemelten mûvelt szakterület mel-
lett feltételezi a másik kettõ alkalmazási szintû ismeretét is. A kredit-
rendszerû képzés a természettudományos és a mûszaki alapozó isme-
retek oktatásával kezdõdik. Kiemelten kezeljük a számítástechnika és
a mûszaki ismeretek oktatását. A választható tantárgyak lehetõvé te-
szik speciális mûszaki és gazdasági ismeretek elsajátítását

A képzés tanterve biztosít továbbá 4 féléves testnevelési lehetõséget
(kosárlabda, foci, úszás, kondi, lovaglás, íjászat, jégkorcsolya, tánc) és 5
féléves ingyenes nyelvoktatást. A gyakorlati képzés során - amely lé-
nyeges része az oktatásnak - a hallgatók megismerkedhetnek a városban
vagy környékén mûködõ igen korszerû iparvállalatokkal és vállalkozá-
sokkal, amelyek kölcsönös elégedettség esetén elhelyezkedési lehetõsé-
get is jelenthetnek számukra. A térség ipari fejlõdése garancia arra, hogy
egyre nõ az igény a mechatronika területén jártas szakemberek iránt.

A szakon a továbbtanulás lehetõsége adott a NYME, BME és más
egyetemek mûszaki vagy informatikai mesterszakjain.

Fontos, hogy minden hallgató számára kollégiumi elhelyezést és in-
gyenes internetes hozzáférési lehetõséget tudunk biztosítani. A támoga-
tó megyei és városi önkormányzatok, valamint ipari partnerek segítsé-
gével törekszünk ösztöndíjakkal csökkenteni az oktatás anyagi terheit.

A jelentkezés határideje: 2011. február 15.

További információk: 2011-es felvételi tájékoztató (NYME-
FMK), Hallgatói ügyintézés (Máté Ildikó): E-mail:
zalagepesz@mail.bme.hu, Tel.: 92/596-490, Fax: 92/596-489. Kustánné
Fitos Amália oktatásszervezõ (kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, tel.: 92/509-
948), Honlap: www.felvi.hu, Dr. Németh Árpád egyetemi adjunktus,
képzési igazgató (arpinem@eik.bme.hu, tel.: 1/463-1386, 92/596-490)

Az egységes felvételi rendben maximum 480 pont érhetõ el a középisko-
lából hozott eredmények és/vagy az érettségi vizsgák eredménye alapján. A
jelentkezõ számára elõnyösebb módon számított pontszámhoz a többletpon-
tokat (max. 80) hozzáadják. Az adott intézménybe (karra, szakra, tagozatra)
jelentkezõk felvételérõl egységes rangsorolás alapján történik a döntés. 

A felvételi összpontszám meghatározása a következõképpen történik: a
tanulmányi pontok (max. 200) és az érettségi pontok (max. 200) ösz-
szegzésével, vagy az érettségi pontok (max. 200) megkettõzésével. A két
számítási mód közül automatikusan a jelentkezõ számára kedvezõbb
pontszámítást alkalmazzák.A tanulmányi pontokat (max. 200) az osz-
tályzatokból számítják: a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem,
a matematika, egy választott tantárgy valamint egy választott idegen
nyelv utolsó - tanult - két év végi érdemjegyeibõl (25-25) és ez a szám
kerül megkettõzésre (max. 100). Ehhez jön még az érettségi tárgyak szá-
zalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve (max. 100).

A január 18-23. között meg-
rendezett IMM Cologne and
Living Kitchen elnevezésû leg-
nagyobb európai bútorvásáron
sikerrel szerepelt a Kanizsa
Trend Kft. A városunkban mû-
ködõ cég az egyedüli magyar
ülõgarnitúra-kiállító volt, s a
kölni vásáron szerzett tapaszta-
latokról számolt be Miklós Zsolt,
ügyvezetõ igazgató.

A vártnál is nagyobb volt az ér-
deklõdés a bútorvásáron, ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy száz-
huszonnyolc országból százhar-
mincnyolc-ezren látogattak el a kö-
zel kétszázötven-ezer négyzetméter-
nyi kiállítótéren lévõ standokhoz.
Tizenegy csarnokban negyvennyolc
ország ezerkétszáztizenhárom kiállí-
tójának termékeit lehetett megtekin-
teni, köztük egyedüliként a Kanizsa
Trend Kft. képviselte hazánkat ülõ-
garnitúra-kollekciójával. Miklós
Zsolt, ügyvezetõ igazgató elmondta,
idén nagy arányú felpezsdülés volt
tapasztalható, hiszen harminc száza-
lékkal többen látogatták meg a hat
napig tartó vásárt. A nagykanizsai
bútorgyártó cég negyven modellt ál-
lított ki, amelyek közül hat teljesen
új fejlesztésû volt.

– A siker elsõsorban pénzben
mérhetõ, ami azt jelenti, hogy az
idei vásáron százhuszonkét millió
forint értékben sikerült eladnunk
ötszáz ülõgarnitúrát a viszontela-
dóknak. Nem mellékes, hogy ez az
összeg ötven százalékos növeke-
dést jelent a tavalyihoz képest.
Évek óta várjuk, hogy a németor-
szági piacra is betörhessünk, és az
idei bemutatkozás végre meghozta
a sikert. Ez több összetevõnek is
köszönhetõ, egyrészt a jobb ex-
portstratégiánknak, másrészt az új
termékek piacra dobásának.

Olyan újdonságokkal jelentkez-
tünk, amelyekkel versenytársaink
nem rendelkeznek, így például bú-
toraink egyedi formavilágával, ez-
zel párhuzamosan pedig több
hasznos funkcióval. Emellett azt is
fontosnak tartom, hogy már nem-
csak külföldi, hanem magyar
designerekkel is dolgozunk. Ter-
mékfejlesztésre évi kétszázötven
millió forintot fordítunk. Minden
modellünket formajogi oltalom alá
helyezzük, hiszen az utóbbi idõben
egyre inkább elharapódzik a ter-
mékeink jogosulatlan másolása,
mely ellen minden jogi eszközzel
határozottan fellépünk. Ami a for-
mavilágot illeti, kissé eltávolod-
tunk az eddigi szögletes, kubikus
alakzatoktól, és egyre inkább az
úgynevezett organikus, lekerekí-
tett, lágy formák jellemzik termé-
keinket. A színválasztás is más
irányt vett, a hûvösebb fekete-fe-
hér dominanciát felváltották a di-
vatosabb barna színek, a beige és
az olívazöld, illetve az eddig is
közkedvelt szürke még megmaradt.
A kényelem mellett a vásárlók szá-
mára fontos, hogy a garnitúra ki-
egészítõ funkciókkal is rendelkez-
zen, ezért igyekszünk modelljeink-
be vendégágyat és praktikus
tárolóelemeket beépíteni, s lassan
már kihagyhatatlan a hát- és fej-
támla állításának lehetõsége is.
Egyik legfontosabb tapasztalatunk
talán az, hogy a válság következté-
ben egyértelmûvé vált: a vevõk a
termékkel együtt biztonságot is
szeretnének vásárolni, amely a mi-
nõségben, a szállítási pontosság-
ban, a megfelelõ szolgáltatásban
van, és jó garanciális háttérrel va-
lósulhat csak meg. A vásáron való
szereplésünk további sikere, hogy
a németen kívül a francia piac is
megnyílt számunkra. – foglalta
össze Miklós Zsolt.

Z.A.

KKööllnnii ssiikkeerr 
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A Magángyógyszerészek Or-
szágos Szövetsége 1995. évben
alapított Gyógyszerészetért Élet-
mûdíját 2010-ben Dr. Varga Imre
nagykanizsai gyógyszerésznek
ítélte oda. A magas szintû elisme-
rést Dr. Mikola Bálint, a MOSZ
elnöke adta át a Gyógyszerészek
XX. Országos Jubileumi Kong-
resszusa ünnepi ülésén.

A szövetség a gyógyszerellátás
szervezése, a gyógyszerészeti tudo-
mányok mûvelése során elért kima-
gasló eredményeinek elismeréseként
ítélte Varga doktornak a díjat. Akitün-
tetett gyógyszerészi tevékenysége,
szakmai életmûve jelentõs mértékben
hozzájárult a magyar gyógyszerészet
célkitûzéseinek megvalósításához és
nemzetközi elismeréséhez. Dr. Varga
Imre 1977-ben diplomázott a Szegedi
Orvostudományi Egyetem Gyógy-
szerésztudományi Karán, ugyanitt
védte meg doktori disszertációját. Pá-
lyafutása során eredményesen foglal-
kozott gyógyszerészeti tudományok-
kal, a gyógyszertárban elvégezhetõ
diagnosztikai eljárások fejlesztésével,
a járó- és fekvõbeteg gyógyszerellá-
tással, szakmapolitikai kérdésekkel
egyaránt. Az õ vezetése mellett épült
fel elõször a GYOK rendezvényen
azóta több alkalommal bemutatott
„Jövõ Gyógyszertára”. Kezdetektõl
fogva segíti a gyógyszertárat alapító
és mûködtetõ kollégákat, önzetlenül
átadva minden információt, amelyet
saját patikája létesítése során meg-
szerzett. A MOSZ mûködésének
megkezdése után rendszeresen tájé-
koztatta a magángyógyszerészeket
eleinte referensként, majd – jelenleg is
– megyei elnökként. Az Országos El-
nökség tagja, munkájának köszönhe-

tõen aktív területi szervezet létesült
Zala megyében. Ajogelõd nélkül léte-
sült gyógyszertárak idõszakában,
majd a teljes privatizáció után minden
érdeklõdõ gyógyszerész az általa
szervezett megyei rendezvényeken tá-
jékozódhat az aktuális szakmapoliti-
kai kérdésekrõl. Ugyancsak nagy
súlyt fektet a gyógyszertár-mûködte-
tés és a gazdasági kérdések területét
illetõ naprakész információk megis-
mertetésére. AMagángyógyszerészek
Országos Szövetségének Zala megyei
elnöke. Ebben a minõségben azokat a
magángyógyszerészeket képviseli,
akik a gyógyszertárat saját tulajdon-
ként alapították, és vezetik. 

– Az elmúlt években nagy konku-
renciaharc alakult ki a hálózatban

mûködõ külsõ tõkével rendelkezõ pa-
tikák és a magángyógyszerészek kö-
zött. Itt a fõ szempont a betegek meg-
nyerése volt különbözõ akciókkal és
ajándékokkal – tért rá beszélgetésünk
elején egy aktuális információra Dr.
Varga Imre. – 2011. január 1-tõl az új
törvény értelmében korlátozták a kü-
lönbözõ kedvezmények adását abból
a célból, hogy szakmai tudásukkal
versenyezzenek a gyógyszertárak a
páciensekért. Figyeljen oda a pácien-
sekre, gondozza õket, adjon tanácsot,
és visszatérõ problémáik megoldásá-
ban segítse a beteget. Vércukorszin-
tet, koleszterinszintet, vérnyomást
mérünk, és életmódtanácsot adunk.
Jóval nagyobb esélye van a szívin-
farktusra, érelmeszesedésre annak a
betegnek, akinek rossz a vércukor- és
koleszterinszintje, valamint túlsúlyos.
Életmódtanácsokkal lényegesen lehet
ezen javítani. Megemlítek egy érde-
kes adatot: a WHO néhány éve készí-
tett egy felmérést arról, hogy az em-
berek egészségügyi állapotáért mi-
lyen tényezõk felelõsek. Világszinten
az egész egészségügy 17 százalékot
tud javítani az emberek állapotán. Az
örökletes tényezõ 21 százalékot, a
környezeti ártalmak szintén. Az élet-
mód, ami nagyrészt a betegtõl függ,
42 százalékot tesz ki. Az, hogy az
ember miként táplálkozik, hogy mo-
zog, milyen a lelki egyensúlya, jóval
nagyobb súllyal esik latba, mint bár-
milyen más tényezõ, s ezért a gyógy-
szerészek nagyon sokat tudnának
tenni. 

– Van minderre idejük?
– Nyilván, aki ilyen tanácsot sze-

retne kérni és a gyógyszerészeti gon-
dozást venné igénybe, jobb, hogyha
egy nappal elõtte bejelenti. Ebéd
elõtt, vagy a délutáni idõszakban

nincsenek sokan, és kényelmesen
tudunk foglalkozni a páciensekkel.
Ez a gyógyszertárak részérõl szol-
gáltatás, tehát ingyenes. Így szeret-
nénk a betegek életmódján javítani
annak érdekében, hogy kevesebb
gyógyszert fogyasszanak, tovább
maradjanak egészségesek. A mai
gyógyszerek a nevükkel ellentétben
nem igazán gyógyítanak, hanem
nagyrészt csak állapotot javítanak. 

– Itt van szerepe a természet-
gyógyász gondolkodásmódjának!

– Abetegséget megelõzni kell, mert
amikor már kialakult, csak az állapo-
ton lehet kisebb-nagyobb mértékben
változtatni. Egy magas vérnyomást,
egy szívbetegséget nagyon nehéz
meggyógyítani, ezeket általában csak

karbantartani lehet a gyógyszerekkel.
– Ezekben a napokban sokan

felteszik magukban a kérdést:
oltassam-e be magamat influen-
za elleni védõoltással, vagy ne!
Mint természetgyógyász, milyen
tanácsot adna? 

– Avédõoltások évtizedek óta létez-
nek, jó eredménnyel megelõzik az inf-
luenzás betegséget, de azt tudni kell,
hogy az influenza vírusok rendkívül

változékonyak, és az az oltóanyag,
amit õsszel a patikákban a gyógysze-
részek, illetve az orvosok kezébe ad-
nak, azok tavasszal a Föld másik felén
még aktív vírusok kivonataiból ké-
szültek. Elképzelhetõ, hogy fél év alatt
annyit változik a vírus szerkezete,
hogy õsszel már nem hatékony száz
százalékosan. Ezért is mondják általá-
ban azt, hogy az influenza elleni védõ-
oltás jó esetben hetven százalékban
eredményes. Néha elõfordulnak mel-
lékhatásai is, ezért én mindenkire rábí-
zom, saját maga döntse el, hogy igé-
nyel-e vagy sem védõoltást. Súlyos
mellékhatás, halálos szövõdmény
nem fordult elõ ennek kapcsán. 

– Mit tegyenek azok, akik nem
oltatják be magukat?

– Nagy a szerepe az egészséges
életmódnak. Tudjuk, a vírusok nehe-
zebben támadják meg az egészséges
embert, és azt, aki rendszeresen sétál
a friss levegõn, aki változatosan táp-
lálkozik, és olyan védõvitaminokat
szed akár gyümölcs, vagy tabletta
formában, mint a C-vitamin. C vita-
minból ilyenkor télen több száz mil-
ligramm szükséges naponta. 

(folytatás a 8. oldalon)
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Huszadik születésnapját ün-
nepelte novemberben a Nagy-
családosok Nagykanizsai Egye-
sülete, a 2011-es év pedig a Csa-
lád Éve a Katolikus Egyházon
belül. Emellett a soros EU-s el-
nökség során márciusban a Csa-
lád Hetét fogják ünnepelni Eu-
rópa-szerte, így bõven volt mirõl
beszélgetnünk Horváth Tamás-
sal, a kanizsai egyesület elnöké-
vel.

Nagycsalád. Kinek mit jelent-
het ez a szó? Felelõsség, lemon-
dás, nyûg, netalán semmivel ösz-
sze nem hasonlítható szeretet-
áramlás. A fiatal párok közül talán
sokan megborzonganak arra a
gondolatra, hogy akár egy gyer-
meknél is többet vállaljanak – el-
sõsorban pénzügyi problémákra
hivatkozva - és akkor az egyedül-
állókról még nem is szóltunk. Pe-
dig, ha belegondolunk, minden
korban a család volt a társadalom
alapja, és ez manapság sincs más-
képp, ennek ellenére mintha más
irányba tartanának a gazdasági és
társadalmi folyamatok, nem épp a
nagycsaládnak kedvezõ módon.
Vagy ez a feltevés csupán üres
közhely? Nem szerencsés az álta-
lánosítás, ennek elkerülése végett
kérdeztük meg Horváth Tamást,
aki tárgyilagosan, adatokkal és
példákkal világított rá a családok
alakulására és a jövõbeli szerve-
zõdésekre.

– Meséljen a kezdetekrõl! Mi-
óta létezik a kanizsai egyesület
és milyen céllal jött létre?

– Célszerû visszakanyarod-
nunk az országos egyesület létre-
jöttének kezdeteihez, amely
1986-87-re tehetõ, amikor is a
diktatúra negyven éve után éle-
dezni kezdett a civil szféra. A
Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete volt az elsõk egyike. Talán
furcsán hangzik, de a személyi
jövedelemadókkal kapcsolatos
törvény tervezete váltotta ki köz-
vetlenül az egyesület létrejöttét,
hiszen kedvezõtlenül érintette a
nagycsaládokat. Ugyanannyi fi-
zetésbõl kellett eltartaniuk há-
rom-négy-öt, vagy több gyereket,
mint az egy-két gyerekes csalá-
doknak, vagy éppen egyedülál-
lóknak. A család létszámával ará-

nyos családi adózást szorgalmaz-
ták, szorgalmazzák mind a mai
napig. Persze számos más csalá-
dosokat, nagycsaládosokat is
érintõ probléma jelen volt a
nyolcvanas évek társadalmában,
így az évi kétszázezer abortusz, a
válások számának növekedése, az
anyaság, mint érték háttérbe szo-
rulása és szembeállítása a dolgo-
zó nõ ideáljával, hogy csak néhá-
nyat említsünk. Rátérve a kani-
zsai egyesület történetére, az
egész nem sokkal az országos
egyesület alakulása után kezdõ-
dött. Török Ivánék hallották,
hogy Budapesten elkezdõdött va-
lami, és mint nagycsaládosok,
úgy gondolták, hogy itt is csatla-
kozni kellene ehhez a kezdemé-
nyezéshez. Összebeszéltek né-
hány ismerõs nagycsaláddal, és
1988-ban megalakult a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesületének
Nagykanizsai Csoportja tíz-egy-
néhány családdal. Ezek a csalá-
dok elsõsorban az olajiparban
dolgozók és egyházi közösségek
tagjai közül kerültek ki. Iván bá-
csi lett a vezetõ, de saját bevallá-
sa szerint felesége volt az egész-
nek a motorja. Igazi, egymást is-
merõ és segítõ, baráti közösség
volt ez akkoriban, melyre a mai
napig is nosztalgiával gondolnak
az alapítók. Rendszeres találko-
zások, beszélgetések, együttgon-
dolkodás és egymás segítése ha-
totta át a közösséget. A közös
programok, kirándulások, far-
sang, karácsonyváró, csak erõsí-
tették az összetartozás tudatát.
1990 novemberében jogi formát
is öltött ez a közösség, a Zala
Megyei Bíróság Nagycsaládosok
Nagykanizsai Egyesületeként je-
gyezte be a civil szervezetek so-
rába. Ekkor már Magyar József a
vezetõ, mivel Iván bácsiékat az
olajipar az Alföldre szólította.

– Ön hogyan került az egyesü-
let élére?

– Minden szervezõdés, intéz-
mény életében elõbb vagy utóbb
eljön a „válság” idõszaka, így
szüksége van megújulásra, új im-
pulzusokra, motivációkra. Sokáig
mûködött az a modell, hogy „Jós-
ka bácsi (Magyar József), te csak
vállald a vezetõi szerepet, mi majd
csináljuk”, aztán szép lassan el-

maradoztak az „öregek”. Többen
elköltöztek, mások máshol vállal-
tak fontos szerepet, megint mások
megfáradtak. Csak Jóska bácsi
maradt és néhányan mellette. Már
évek óta kerestetett az a személy,
aki átveszi a stafétabotot, de vala-
hogy mindig maradt minden a ré-
giben. Aztán tavaly májusban, mi-
után megszületett harmadik gyer-
mekünk, elvállaltam az elnökséget
és a közgyûlés meg is választott.
Amúgy ez egy érdekes történet.
Mint sok más kanizsai fiatal, nem
látván sok lehetõséget, én is sze-
rettem volna elkerülni a városból.
Ipolytölgyesen dolgoztam egy
évig halmozottan sérült gyerekek-
kel, majd Szegeden tanultam teo-
lógiát, aztán Piliscsabán szocioló-
giát és kommunikációt, közben
megjártam Franciaországot is,
ahol több közösségi kezdeménye-
zést is elsõ kézbõl ismerhettem
meg. Aztán megnõsültem, Székes-
fehérvárra költöztünk, ahol a szo-
ciális tervezésben kezdtem dol-
gozni. Mindig „izgága” ember
voltam, és szervezkedtem, ott mo-
zogtam a civil szféra környékén,
itt azonban tudatosult bennem,
hogy mennyire fontos a civil, kö-
zösségi szféra egy társadalom éle-
tében. Akkoriban úgy gondoltam,
hogy soha többet nem térek vissza
Kanizsára, de aztán mindig úgy
hozta a sors, hogy vissza-visszalá-
togattam a szülõvárosba, és ezek a
visszatérések mindig kapcsolatba
hoztak a nagycsaládos egyesület-
tel. Sokat beszélgettünk a felesé-
gemmel, hogy merre is kellene
tartanunk, és a helyi egyesület
környékén találtuk meg azt a kö-
zösséget, akikkel számíthatunk
egymásra. Egy kis küldetéstudat-
tal is érkeztünk haza, látván, hogy
a Magyarországon amúgy sem túl
erõs civil szféra itt mennyire
„gyerekcipõben” jár. Nem gondol-
juk, hogy mi fogjuk megváltani a
világot, de talán hozzájárulhatunk
egy olyan város képéhez, ahová
örömmel és kihívásokkal telve
térnek vissza a fiatalok, és ahol ér-
demes elgondolkodni a nagy csa-
lád vállalásán.

– Milyen elveket vallanak a
nagycsaládosok? 

– Több, konkrétan meghatároz-
ható alapértéket is vallunk. Elsõ-

NNaaggyyccssaallááddoossookk,, (folytatás a 7. oldalról)
Emellett vannak olyan gyógynö-

vénykivonatok, amelyekrõl tudjuk,
hogy felerõsítik az immunrend-
szert. Ilyen kivonatokat is lehet
kapni a patikákban. A családomban
is rendszeresen használjuk. 

– Schüssler-só tanácsadóként
is fordulnak önhöz. Mit kell tud-
ni ezekrõl a sóvegyületekrõl?

– Több mint száz éve egy osztrák or-
vos, Dr. Schüssler rájött arra, hogy ti-
zenkét olyan sóféleség van, ami befo-
lyásolja az emberi egészséget. Ezekbõl
a homeopátia elvei szerint tablettákat
készített, és kikísérletezte, hogy arcdi-
agnosztikával beazonosítható, ki mi-
lyen betegségre hajlamos. Van, akinek
száraz, vagy viaszosan csillog az arcbõ-
re, karikás a szeme, szarkalábak húzód-
nak a szeme sarkában, és ez mind-mind
más sónak a hiányára mutat. Enyhébb,
régóta fennálló panaszokat jól helyre le-
het hozni pár hónap alatt, de komoly,
súlyos betegségekkel természetesen or-
voshoz kell fordulni. Az idõs, vagy fia-
talkori elszínezõdések, barna foltok
szintén javíthatóak. Az internet segítsé-
gével egyre többen megismerik ezeket
a sókat, érdeklõdnek, a jó választáshoz
azonban szükséges a szaktanács. 

–  A napokban új helyre költö-
zött a 13-as és 15-ös számú házi-
orvosi rendelõ a Bartók Béla út 1
szám alól. A megújult, kényelmes
rendelõ kialakításában nagy sze-
repet vállalt fel ön, és a cégtársa.

– Mivel az épület életveszélyessé
vált, szükséges volt egyrészt a ki-
költöztetése, másrészt a felújításra,
mert nem felelt meg a szakmai kö-
vetelményeknek. A város Szociális
Osztályával együttmûködve úgy ol-
dottuk meg a feladatot, hogy vele
szemben, a Bartók Béla út 6-ban lé-
võ tízemeletes épület földszintjét a
gyógyszertár költségén cégtársam-
mal felújítottuk. Így a betegek a
körzetünkben maradhattak, nem
kell nekik távolabbi helyre járni. 

– Hallhatnánk a kezdetekrõl
is? Mióta él Nagykanizsán?

– A nagyszüleim is gyógyszerészek
voltak, egyik leányom is gyógyszerész
lesz. Ez családi kötõdés nálunk. Acsa-
lád másik ágát orvosok alkotják. Pél-
daképem a nagyapám, aki egy életen
át szívvel-lélekkel szolgálta a betegeit.
Az Alföldön, Kisteleken volt gyógy-
szertára. Sokat tartózkodtam náluk
nyaranta, már gyermekkoromban ma-
gamba szívtam a gyógyszertár szagát.
Tizenhét éve élek Kanizsán. Az élet
úgy hozta, hogy itt tudtam gyógyszer-
tárat alapítani, és 1994-ben költöztünk
át Kaposvárról Nagykanizsára. 

Bakonyi Erzsébet

eeggyymmáásstt sseeggííttõõ kköözzöösssséégg

5.qxd  2011.02.21.  11:36  Page 8



KKaanniizzssaa –– AA CCssaalláádd ÉÉvvee2011. február 10. 9

ként az élet tiszteletét említeném.
Úgy gondoljuk, hogy az élet a fo-
gantatás pillanatában kezdõdik és
a természetes halállal fejezõdik
be. Egy évben alig kilencvenezer
születés van hazánkban, ehhez
viszonyítva az évi hatvanezer
abortusz rettentõen sok, miköz-
ben tavaly õszre már tíz millió alá
csökkent hazánk lakossága. A há-
zasság védelme, mint alapérték,
számunkra magától értetõdõ, má-
soknál sajnos egyre kevésbé, leg-
alábbis errõl tanúskodik az az
adat, amely szerint a válások ará-
nya közelíti az ötven százalékot.
Sokan nem gondolják át, hogy a
házasság bizony komoly elköte-
lezõdés, döntés, és a rózsaszín
köd, a kezdeti lelkesedés önma-
gában kevés annak tartós fenn-
maradásához. Az elsõ komolyabb
nehézség, konfliktus után nagyon
könnyen felbontják ezt a szövet-
séget, és ez nem jó senkinek.
Fontosnak tartjuk az anyaság és
az apaság védelmét is. A nõk
nagy arányú jelenléte a munka-
erõpiacon nem mai jelenség, vi-
szont középutat kellene találni az
egyoldalú önmegvalósítási vágy
és a családi biztonság megterem-
tése között. Egy családban lénye-
ges a szerepek elkülönülése, az
apa szerepe ugyanolyan fontos,
mint az anyáé. Sajnos mindkét ol-
dalról tapasztalható az idõhiány,
az édesanyák is sokat dolgoznak,
az édesapák pedig sok esetben
alig vesznek részt a család életé-
ben. A jövõ generációjáért érzett
felelõsség, a nagycsaládosok ér-
tékeinek felmutatása és érdekei-
nek védelme ugyancsak sarkala-
tos pontjai alapértékeinknek. De
mindezek megvalósításához egy
egymást ismerõ és segítõ, együtt-
gondolkodó közösségre van
szükség. 

– Említette, hogy egyre keve-
sebben vállalnak nagycsaládot,
vagy akár „csak” családot. Ön
szerint ez miért van így, és mit
lehetne tenni, hogy más irányo-
kat vegyen ez a folyamat?

– Sokan úgy gondolkodnak,
elhalasztják az elsõ gyermek vál-
lalását addig, amíg megteremtik
egy kisgyerek fogadásához szük-
séges egzisztenciát. Hamis ez a
kép, mindig lesz olyan, ami a le-
endõ szülõk szerint nincs meg eh-
hez. Ugyanakkor egy új jövevény
érkezése úgyis felborítja azt a ren-
det, amit a pár már kialakított.
Minél idõsebb az ember, annál
kevésbé tudja rugalmasan kezelni
az életet, annál kevésbé alkalmas

a változásra. Harminc év fölött
már egyre nehezebb gyereket vál-
lalni, és ennek biológiai okai is
vannak. A meddõségi központok
tele vannak harminc év feletti,
gyermektelen nõkkel. Több ma-
gyarországi vizsgálat is igazolja,
hogy a gyermekvállalási kedv
megvan a fiatalokban, hiszen a
megkérdezett párok átlagosan
két-három gyereket (2,4) szeret-
nének, ami elég lenne a természe-
tes reprodukcióhoz. Ehhez képest
pedig egyet vagy kettõt vállalnak
(1,41), így az évek folyamán pá-
ronként egy vágyott gyermek nem
születik meg. Egyre több a testvé-
rek nélkül felnövõ gyerek, aki ál-
talában mindent megkap, szinte
kis császárként bánnak vele a szü-
lõk, így nem tanulja meg a lemon-
dást, az áldozatvállalást, az alkal-
mazkodást, egyáltalán megélni a
közösséget. És egyre több az az
idõs ember, akinek nincs gyerme-
ke, unokája, nem számíthat senki-
re. Nyilván vannak társadalmi és
gazdasági problémák ma Magyar-
országon, ezért is lenne alapvetõ
fontosságú, hogy a fiatalok tuda-
tosítsák, az erõs, egymást is segí-
tõ közösségek szervezõdésében
rejlik a jövõ. Ha ez megvan, ak-
kor a társadalom tagjai jobban
megbíznak egymásban, ami pedig
az erõs társadalom és gazdaság
alapja is.

– Csakhogy a bizalom nem
magától alakul ki. Hogyan talál-
ja meg a helyét a gyermek egy
feszültségekkel teli társadalom-
ban?

– Amikor egy új jövevény érke-
zik, az feltétlen bizalommal cso-
dálkozik rá a külvilágra, elsõsor-
ban az édesanyjára. Hogy ez fenn-
maradjon, szüksége van a család
biztonságára, ahol megtapasztalja,
hogy bármit tesz, számíthat a csa-
ládjára, hogy a büntetés egy-egy
rosszaságért, a konfliktushelyzetek
nem járnak a szeretet elvesztésé-
vel, mert az feltétel nélküli. Így van
lehetõség újrakezdeni. Pont az a
család egyik legfontosabb funkció-
ja, hogy a szocializáció mellett
megõrizze ezt a bizalmat. A nagy-
családos egyesületnek, mint közös-
ségnek pedig az, hogy ezt a bizal-
mat kiterjessze másokra, a na-
gyobb közösség tagjaira is. A mo-
dern nyugati társadalom, és ebbõl a

szempontból ide sorolódik a ma-
gyar is, a maga önzésével sajnos
gyakran szétveri ezt a bizalmat,
melyet könnyebb lerombolni, mint
felépíteni. Ha a gyermek, a fiatal
egy egymást ismerõ és segítõ kö-
zösségbe belenõ, ha megvan ez a
bizalmi tõkéje, akkor a felnõttkori
kudarcok, konfliktusok kezelése is
könnyebb lesz számára. A bizalom
hiánya azért veszélyes, mert emiatt
szinte mindentõl félünk: a munka-
hely elvesztésétõl, a mindennapi
megélhetéstõl, konfrontációktól,
sõt egymástól is. Egyfajta alternatí-
vát jelentene az erõs közösségek,
civil szervezõdések megteremtése,
és itt elsõsorban a kisebb, helyi,
személyes közösségekre gondolok.

– A Nagycsaládosok, mint kö-
zösség, mindezt hogyan valósítja
meg mindenapjaiban? Milyen
közös tevékenységeket, progra-
mokat szerveznek és mik a ter-
vek a jövõre vonatkozólag?

– Koránt sem tökéletesen. Saj-
nos azt tapasztaljuk, hogy egyre
nagyobb energiát igényel a csalá-
dok megszólítása, motiválása,
megmozdítása. Mindenki úgy érzi,
hogy túl sok teher van a vállán, és
ezt már nem akarja vállalni, pedig
az is cél volna, hogy egy kicsit te-
hermentesítsük is egymást. Van-
nak hagyományos, belsõ közös-
ségépítõ programjaink, például a
közös kirándulások, a farsangolás
vagy a karácsonyváró ünnepség,
illetve a nyári táborok. Mint egy
család élete, az egyesület élete is
érinti az élet minden területét.
Nem csak és nem elsõsorban szo-
ciális jellegû problémákkal foglal-
kozunk, és nem szolgáltatunk, bár
szükség esetén nyilván segítünk
egymásnak. Mivel 2011 a Katoli-
kus Egyházban a Család Éve, örül-
nénk neki, ha ez nem csak az egy-
ház belsõ ügye lenne, hiszen közös
a cél. Ezért szeretnénk helyben
együttmûködni ebben a kezdemé-
nyezésben, minél több programot,
valamint elõadásokat is tervezünk
a családdal kapcsolatban. Szeret-
nénk minél szélesebb perspektívát
megmutatni, a tudományos oldal-
tól kezdve a társadalompolitikán át
az egészen gyakorlati kérdésekig.
Szeretnénk, ha a család, a nagycsa-
lád gondolata áthatná a várost, így
minden szinten, ahol döntéseket
hoznak, figyelembe vennék a csa-

ládokat. Hogy példát is említsek,
sokat segítene az ügyeit intézõ
anyukáknak, ha a belvárosi üzle-
tek, parkolóhelyek, hivatalok is
családbarátok lennének. Ez nem
csak a családok, hanem a belváro-
si üzletek, ezen keresztül a város
érdeke is, hiszen ha a belvárosi vá-
sárlás túl nagy tortúrát jelent a csa-
ládnak, akkor inkább kimegy a
nagy bevásárlóközpontokba, ahol
többé-kevésbé megoldott a parko-
lás, és gyerekvigyázás. És ezzel
egy kicsit meghal a belváros is.
Vagy vegyük a gyes kérdését.
Amíg az édesanya otthon van, a
háztartás vezetése és a gyerekek-
kel való foglalkozás közben renge-
tek új készséget fejleszt ki, ami
akár a késõbbi munkahelyén is ka-
matoztatható. Ezt nyugodtan be le-
hetne írni az önéletrajzába is. Elin-
dult az egyesület körül egy ifjúsá-
gi klub is, ahol csocsózni, ping-
pongozni, társasozni, beszélgetni
lehet, és ez az együttlét lehetõséget
teremt arra, hogy a fiatalokban el-
mélyítsük a család, a nagycsalád
gondolatát, annak értékeit. 

– Hogyan mûködik a tagfelvé-
tel? 

– Várjuk magunk közé azokat a
családokat, akik a nagycsaládra ér-
tékként tekintenek. A legfonto-
sabb, hogy az adott család az álta-
lunk képviselt értékek miatt akar-
jon hozzánk csatlakozni. Elõször
természetesen szeretnénk megis-
merkedni leendõ tagjainkkal, „ran-
dizgatni”, mint egy jó házasság
elõtt, hogy aztán nyugodt szívvel
tudjunk elkötelezõdni egymás
mellett. Így a felvétel nem automa-
tikus. Egy kicsit komolytalan len-
ne, ha akárkikkel elsõ szóra össze-
boronálnánk magunkat. Persze ez
nem jelenti azt, hogy ne látnánk
magunk közt bárkit szívesen. Nyi-
tottak vagyunk, de a kölcsönös el-
kötelezõdéssel érdemes várni egy
kicsit. Nem szeretnénk valamiféle
zárt szektává válni, fontos szá-
munkra, hogy legyen utánpótlá-
sunk, akik továbbviszik értékei-
nek. Nem mindegy ugyanis, hogy
milyen lesz a jövõ társadalma. Ez
jórészt azon is múlik, hogy hogyan
neveljük a gyermekeinket, milyen
világot, értékrendet, közösséget
hagyunk rájuk.

Z.A.

NNAAGGYYKKAANNIIZZSSÁÁNN AA LLEEGGTTÖÖBBBBEENN OOLLVVAASSSSÁÁKK!!
www.kanizsaujsag.hu

5.qxd  2011.02.21.  11:36  Page 9



Nagykanizsa M.J.V. Közgyûlésének a 49/2010. (XII.20.) számú és  a 4/2011.
(I.31.) számú rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartását szabályoz-
za, amelyre tekintettel a következõkrõl tájékoztatjuk a vendéglátó egységeket
üzemeltetõ ügyfeleinket. 2011. február 28-ig a már mûködõ üzletek kötelesek
a nyitvatartási idejüket a 49/2010. (XII.20.) számú rendelet elõírásaihoz igazí-
tani, azaz nem tarthatnak nyitva 23 óra és 05 óra között:

a.) azok a nem melegkonyhás vendéglátóhelyként üzemelõ üzletek, melyek
olyan épületben helyezkednek el, ahol lakóingatlant is magában foglal, vagy az
üzlet fala lakóépület falával érintkezik;

b.) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabá-
lyozási tervérõl szóló 44/2006. (X. 18.) számú rendelet alapján és kisvárosias
lakóterület (Lk), kertvárosias lakóterület (Lke), falusias lakóterület (Lf), külön-
leges - oktatási terület (K-okt) jelölésû övezetben elhelyezkedõ azok a meleg-
konyhás vendéglátó üzletek, melyekben a vendégek kiszolgálása nem az adott
egység zárt üzletterében történik, valamint a zárt térben történõ fogyasztásra
legalább 12 m2 terület nem biztosított.

Továbbá  2011. március 31-ig a már mûködõ üzletek kötelesek a nyitvatartási
idejüket a 4/2011. (I.31.) számú rendelet elõírásaihoz igazítani, azaz nem tarthat-
nak nyitva 23 óra és 05 óra között azok a nem melegkonyhás vendéglátóhelyként
üzemelõ üzletek sem, melyeknek a vendégek számára nyitva álló bejáratától szá-
mított 30 méter sugarú körzetében lakóingatlan van vagy lakóingatlant érint.

A korlátozás nem terjed ki: a Zárda utca, a Zrínyi M. utca és a Fõ utca kö-
zötti szakasza- Erzsébet tér- Rozgonyi utca 14,27 házszámig- Hunyadi utca
7,14. házszámtól- Széchenyi tér- Zrínyi M. utca és az általuk határolt területen
belül fekvõ nem melegkonyhás vendéglátó helyekre. 

Nagykanizsa, 2011. február 8.
Közigazgatási Osztály

KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2011. február 10.10

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. február 25-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

BBeellvváárroossii sszzóórraakkoozzóóhheellyyeekk nnyyiittvvaa ttaarrttáássaa

Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre , tanévre vo-
natkozó óvodai és iskolai beiratkozást Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodá-
iban és valamennyi általános iskolájában 2011. március  8-9-én tartjuk. 
Mindkét napon 8.00 - 17.00 h-ig várjuk a leendõ óvodások és 1. osztályosok je-
lentkezését. A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által
választott óvoda illetve általános iskola. A felvételrõl a férõhelyek ismeretében
az intézmény vezetõje dönt, melynek eredményérõl a szülõket 8 napon belül
írásban értesíti.
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik 5. életévü-
ket a 2011. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az év-
ben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2011.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2011. augusz-
tus 31-ig betöltik, vagy akik a 2011/2012. nevelési év során lesznek 3 évesek. 
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata, gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2011. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2004. június 1. és 2005. má-
jus 31. között született gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda vagy a Térségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi Rehabili-
tációs Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, vagy gyermekorvosi iga-
zolás, gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolásra alkalmas sze-
mélyi igazolvány vagy lakcímkártya.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztály

ÓÓvvooddaaii ééss áállttaalláánnooss iisskkoollaaii 
jjeelleennttkkeezzéésseekk aa 22001111//22001122.. ttaannéévvrree

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben ré-
szesülõ pedagógusokat. Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továb-
bítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany, -gyémánt, -vas, illetve rubindip-
lomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutá-
sukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám,
a korábbi Díszoklevél másolata - ha van ilyen) valamint az aranydiploma-váro-
mányosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármes-
teri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 9.) átvehetõk az alábbi idõszakokban: Hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda:
8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2011. február 20-ig jut-
tassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport-
osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

DÍSZDIPLOMÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
(A kitöltendõ nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport-
osztályán-Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – átvehetõk. )
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSÕFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következõ dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEG-
ÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
-  EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzookklleevveelleekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
Gazdálkodási Osztályon könyvelõ munkakör betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozi-
gallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu hon-
lapon.

KKöönnyyvveellõõtt kkeerreess aa HHiivvaattaall

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

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

mérlegképes könyvelõ (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
AWI hegesztõ szakirányú 126.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 126.000 Ft
asszisztens háziorvosi 
rendelõbe szakirányú megegyezés szerint
fogászati asszisztens szakirányú megegyezés szerint
tanfolyam felügyelõ szakirányú 100.000 Ft
szakács (Zalakaros) szakirányú 130.000 - 160.000 Ft
felszolgáló szakirányú 120.000 - 140.000 Ft
kárpitos szakirányú 110.000 Ft
varró szakirányú 100.000 Ft
üzletkötõ középfokú 200.000 Ft
gyártástámogató mérnök
(Szombathely) felsõfokú 350.000 - 400.000 Ft
mérnök felsõfokú megegyezés szerint
targoncavezetõ szakirányú megegyezés szerint
(emelõvillás vagy vezetõüléses, 7 t)
kertész szakirányú 78.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyuga-
trmk.hu címen. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.
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Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy
városunk közgyûlése 2011-ben is adományoz kitüntetõ címeket és
díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbe-
csülését azok iránt, akik: 

- a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos,
mûvészeti munkásságuk során maradandót alkottak,

- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az
itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták,

- kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységük-
kel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,

- kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését,
életkörülményeik javítását.

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlé-
se a következõ kitüntetéseket alapította:

- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím
- "Szekeres József Díj"

az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször mó-

dosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).

A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.

A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyû-
lés tagjai, bizottságok, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek,
szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot. 

A többi kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságai, a város intéz-
ményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társa-
ságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a
Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot. 

Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Pol-
gármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetõ, valamint
az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölt-
hetõ ûrlapokon részletes indoklással legkésõbb 2011. február 15-éig nyújt-
sák be Cseresnyés Péter polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Kérjük, a javaslatokat és indokolásokat lehetõség szerint az eredeti
mellett elektronikus formában is küldjék meg a következõ címre:
gerencser.tibor@nagykanizsa.hu

Nagykanizsa, 2011. január 31.
Cseresnyés Péter

Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

JAVASLAT

NAGYKANIZSA MEGYEI  JOGÚ  VÁROS
ÖNKORMÁNYZATAÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉS

ADOMÁNYOZÁSÁRA

A javasolt kitüntetõ cím:

.............................................................................................................

A kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet
- neve: .................................................................................................
- címe: ..................................................................................................
személy esetén
- születésének helye, ideje: .................................................................
- foglalkozása: .....................................................................................
- munkahelye: ......................................................................................
- eddigi kitüntetései: ...........................................................................

A javaslattevõ
- neve: .................................................................................................
- címe: .................................................................................................
- telefonszáma: ....................................................................................
- e-mail címe, ha van: ..........................................................................

Egy mondatos értékelés: 
(Odaítélés esetén ez szerepelne az oklevélben.)
.............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

A javaslathoz ......... oldal indoklást csatolok. (Az ûrlap részletes
indoklás nélkül nem érvényes!)

Nagykanizsa, 2011.  ...........................................

.............................................................
javaslattevõ aláírása

TÁJÉKOZTATÓ:
- Az ûrlapot írógéppel, tintával vagy golyóstollal, nyomtatott betûkkel, jól olvashatóan szívesked-
jen kitölteni!
- A javaslathoz az ûrlap hátoldalára vagy önálló lapra írott részletes indoklást kell mellékelni.
- A javaslatot eredeti aláírással postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következõ címre:
Cseresnyés Péter polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- A javaslat beérkezésének határideje: 2011. február 15.
Kérjük, hogy lehetõség szerint a javaslatokat és indokolásokat az eredeti példány mellett elektron-
ikus formában is küldjék meg! (E-mail: gerencser.tibor@nagykanizsa.hu )

Nagykanizsa MMegyei JJogú VVáros KKözgyûlése ááltal aalapított kkitüntetések aadományozása

2011 szeptemberében Nagykanizsán, a Pannon Egyetem keretein
belül okleveles közgazdász és okleveles mérnök képzés indul, me-
lyet most államilag támogatott formában ajánlanak a szíves figyel-
mébe. A képzések mindössze négy félévesek és a hétköznap elfog-
lalt emberek igényeihez igazodva kizárólag szombati napokon foly-
nak. Az okleveles mérnök (Logisztikai mérnöki) képzés elõfeltétele
bármely üzemmérnöki, míg az okleveles (MBA) képzés bármilyen
fõiskolai diploma megléte. 

További információ és kérdések esetén az alábbi elérhetõségeken áll-
nak rendelkezésére:

dr. Horváth-Bodzai Dorottya (e-mail: bodzai.dorottya@uni-pen.hu, 
mobil: +36 30/635-0819)
Lehota-Szolvik Edit (e-mail: szolvik.edit@uni-pen.hu, 
mobil: +36 30 / 635-0817)

Jelentkezési határidõ: 2011. február 15.

ÁÁllllaammiillaagg ttáámmooggaattootttt ookklleevveelleess kköözzggaazzddáásszz ééss ookklleevveelleess mméérrnnöökk kkééppzzééss aa PPEENN-eenn
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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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Horoszkóp

Mostanában nehezen tudja teljesíteni fõnökei el-
várásait. Úgy érzi, igazságtalanok önhöz, hisz
mindent megtesz, ami erejébõl telik. Nyugodt
körülmények között készítsen vázlatot egy napjá-
ról, s ha úgy érzi, fogja vissza a munkatempóját.

Anyagi téren legyen nagyvonalúbb a pár-
jával. Szûkmarkúságával csak elveszi a
kedvét az újításoktól, a lakás szépítésétõl.
Ne vegye félvállról a mindennapok gond-
jait, törekedjen az együttmûködésre.

A bolygók hatására csapongó hangulatba ke-
rülhet. Ígéreteket tesz a családjának, de az idõ-
járásra hivatkozva nem teljesíti egyiket sem.
Utazzanak el egy közeli fürdõhelyre, lubickol-
janak, s majd a gondjaik is megoldódnak.

Romantikus estékre vágyakozik. Könnyeb-
ben eléri ezt a célját, ha nem mutatja ki túl-
ságosan a partnere iránti ragaszkodását. Tö-
rõdjön többet az egészségével, és teremtsen
kellemes környezetet a találkozáshoz. 

Jó az álmodozás, ha megtalálja a közös
hangnemet a kedvesével. Keressen alkalmat
arra, hogy még idõben elmondja a párjának,
mi nyomja a szívét. Ne essen kétségbe, ha-
nem bátran lépjen a tettek mezejére.

Sok szép napra számíthat mostanában. Fo-
gadja nyitottan régi ismerõsei közeledését, hi-
szen kellemes híreket hozhatnak. Ha a csa-
ládja megoldhatatlannak tûnõ feladatokra ké-
ri önt, oldja egy kis tornával a feszültségét.

Nagy nyüzsgésre számíthat a magánélet-
ében. Barátainak se szeri, se száma, vala-
mennyien az ön tanácsára kíváncsiak.
Arra azonban ügyeljen, hogy a saját dol-
gai intézésére is legyen ereje és ideje.

Könnyed szórakozásra vágyakozik, de
mindig csak a munkánál, a feladatoknál
kötnek ki a párjával. Nevezzen be egy
sportversenyre vagy vetélkedõre, ezek-
bõl bõven válogathat a városban.

Tartózkodjon a fölösleges vitáktól ezekben
a napokban. Ha gyengédségre, kényezte-
tésre vágyakozik, keresse inkább a roman-
tikus helyeket. A munka helyett érzelmi
életére fektessen nagyobb hangsúlyt.

Változatos napokra számíthat. Szedjen
több vitamint, és keveredjen ki végre a nát-
hás, köhögõs napokból. Ismerõseivel mun-
ka után üljenek be valamelyik cukrászdába
egy jó hangulatú beszélgetésre.

Ne várjon a bolygók kedvezõ hatására. A
házimunkát így is, úgy is el kell kezdenie
valakinek. Legyen ön a kezdeményezõ
fél, s ha követõkre talál a családban, a si-
kert már elõre bezsebelheti.

Szerelmes hangulatban lesz ezekben a na-
pokban. Hátat fordít a napi unalmas feladata-
inak, s csak a kalandozás, a szórakozás érdek-
li. Ne érezzen emiatt lelkiismeret furdalást. A
munka megvárja, nem késik le semmirõl.

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

Az utolsó
Jamboree
február 20.

vasárnap este

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án a Csónakázó tónál (Látó-

hegyen), a Szõlõskerttõl 5 percre,
panorámás, 577 m2-es telek vil-
lannyal, vízzel, épülettel, alatta
pincével, szõlõvel eladó. Érd.:
0693/325-840, 0630/227-3636
(7331K)

Budapesten - Ferencvárosban
parkra nézõ, erkélyes, kétszobás,
55 m2-es, egyedi fûtéses, elsõ eme-
leti lakás eladó. Nem panel. Diá-
koknak is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb

masszázs, fényterápia, méregtele-
nítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek. Érdeklõdni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)

Televíziók, LCD monitorok, vi-
deók, DVD-k és távirányítók javí-
tása. Balaskó István. Nk, Ady u.
11. Tel.: 0630/597-1530 (7334K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjaví-
tom. Tel.: 0620/510-2723 (7335K)

Kidobásra szánt TV-jét, moni-
torját, mikróját, mosógépét, stb.
elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7336K)

Elveszítette munkahelyét? Aján-
lok egy lehetõséget! Tel.: 0693/314-
265, 0620/9591-157 (7337K)

Gyûjteményembe régi porce-
lán falitálat, vázát, kerámia tárgya-
kat, karórákat és jó állapotú nõi
vagy férfi kerékpárt vásárolok.
Tel.: 0630/332-8422 (7333K)

Hirdessen a
Kanizsában

Lakossági apró 
15 szóig egy alkalommal:

600 Ft 
(Amennyiben hirdetését egyszerre

több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 300 Ft.). 

Vállalkozási apró 
15 szóig egy alkalommal:

1200 Ft  
(Amennyiben hirdetését egyszerre

több alkalomra adja fel, úgy a
másodiktól 600 Ft.)

Kistorkos hétvége
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

Február 14. HÉTFÕ. Csurgatott tojásle-
ves. A: Sertésszelet Budapest módra rizs-
zsel, B: Cukorborsó fõzelék feltéttel.
Február 15. KEDD. Zöldséges bableves. A:
Cigány pecsenye hasábburgonya, savanyúság,
B: Penne Carbonara.
Február 16. SZERDA. Daragaluska le-
ves. A: Pásztortarhonya, savanyúság, B:
Paraj fõtt tojással.
Február 17. CSÜTÖRTÖK. Gyümölcsle-

ves. A: Bakonyi borda rizzsel, B: Darás
metélt.
Február 18. PÉNTEK. Töltött paprika.
Sós tángli vagy máglyarakás.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel,
savanyúság vagy sertéspörkölt galuskával,
savanyúság vagy Rántott sajt rizzsel, tar-
tárral. 
(csomagolás: 50 Ft/doboz)

Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. február 10. - február 28.

NNyyíílltt nnaapp aa BBoollyyaaiibbaann
A Bolyai Általános Iskola február 19-én (szombaton) 9 órától és

február 24-én (csütörtökön) 16.30-tól nyílt napokat, február 23-án
(szerdán) és 24-én (csütörtökön) 9-11-ig nyílt tanítási órákat szervez
a leendõ elsõ osztályos gyermekek és szüleik számára.

Nyílt nnap aa
Hevesiben

Február 19-én 9 órakor
nyílt délelõttöt tart a Hevesi

Sándor Általános Iskola,
ahová szeretettel várja a 

leendõ elsõ osztályos 
gyermekeket és szüleiket.

Bakos István. Nemzetünkrõl - Határon innen és túl. 
Jégbontó hava Február 12. 18 óra Õrtilos, Mûvelõdési Ház

A Magyar NNemzetrõl - hhatárok nnélkül

H
ir

de
té

s

A Központi Védõnõi Szolgálat és Anyatejgyûjtõ Állomás elköltözött Attila u.
5.-bõl a Petõfi u. 5. szám alá. (lánykollégium oldalán). A rendelési idõ és az el-
érhetõségek ugyanazok maradtak. A változás 02.07.-tõl hétfõtõl érvényes.

EEllkkööllttöözzöötttt aa KKöözzppoonnttii VVééddõõnnõõii SSzzoollggáállaatt
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Kanizsai Vadmacskák SE (4.) –
Autópark PVSK (3.) 69-62 (21-12,
17-16, 18-18, 13-16). Amatõr NB I
Nyugati csoport nõi kosárlabda-
mérkõzés, 14. forduló. Nagykani-
zsa, 50 nézõ. Vezette: Benedek,
Szalai. Kanizsa: Fekete Cs. (23/6),
Fuisz V. (14/3), Olasz A. (6), Jurkó
(14), Jagarics (4). Csere: Kiss V.
(4), Oros, Hegyi (4). Edzõ: Gábor
Erzsébet.

„Jagarics Anett, mindenki un-
ja már, a hetes mindig rólad in-
dul el...” – hangzott az elsõ dör-
gedelem a kanizsai edzõtõl a har-
madik percben, ami tudatosíthat-
ta nem csupán a megszólítottal,
de az egész csapattal, hogy igen-
csak lényeges mérkõzésrõl van
szó a hazai oldal szempontjából.
„Ez szép volt!” – ez már a hete-
dik percben harsant egy védeke-
zési szisztéma eredményes alkal-
mazása után, de sajnos, az elsõ
negyed végére Fuisz Viktória
kétszer is rontott kedvezõ dobó-
helyzetben.

A második tíz percben sikerült
tartania elõnyét a hazaiaknak, töb-
bek között egy pazar Fuisz-Jurkó
akció után szerzett kétpontossal.

Nagyszünet után Fekete Csilla
sikeres hármasa volt a kulcsmo-
mentum (51-39), hiszen azzal tíz
pont fölé nõtt a különbség a két
együttes között.

Az utolsó játékrészben aztán
mindha megijedtek volna a lehetõ-
ség kapujában a vendéglátók, s a
meccs elõtt tabella-második pécsi-
ek rohamléptekkel közelítettek
pontok terén Gábor Erzsébet tanít-
ványaihoz. Jött is az ukáz a tréner-
tõl: „Ne kapjunk gólt”, de bizony
kaptak, így 56-52-nél jogos volt a
kanizsai idõkérés. Hogy utána is
paprikás maradt a hangulat a nagy-
kanizsai kispadnál, arról a Jurkó
Noéminak címzett feddés tanúsko-
dott: „Nem érdekel a két pontod,
védekezzél is...” Mindez 61-57-nél
történt, aztán mintha megemberel-
te volna magát a KVSE, a végsõ
pillanatokat szinte már teljes nyu-

galomban hozta le az együttes. S
hétfõ estére a kiképzés is véget ért
– a kispadról...

Gábor Erzsébet: „Nagyon akar-
tuk ezt a gyõzelmet, hiszen min-
denképp szerettünk volna a négy
közé kerülni. Így ugyanis függetle-
nül a további mérkõzéseinktõl,
nem kell izgulnunk emiatt, de na-
gyon nehéz összecsapás volt...” 

Összességében eddig a Vad-
macskák a naptári évet számolva
négy meccsükbõl négyet nyertek,
hiszen ezt megelõzõen Gyõrbõl is
gyõztesen távoztak (81-41). 

A férfiak NB I B-s bajnokságá-
ban a Kanizsa KK DKG-East Sár-
várra látogatott, s a sereghajtó el-
len 92-55-re nyert, a tabellán 9. a
kanizsai gárda.

KKiitteekkiinnttõõ

A közelmúltban a kanizsai Ko-
vács Nándor vette át a férfi NB I A
csoportos Salgótarján szakmai
munkáját, és a nógrádiakkal Deb-
recenben végre megszerezte a gár-
da elsõ gyõzelmét (102-100).

P.L.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2011. február 10. 15

AA ffeellssõõhháázzbbaa kkéésszzüüllnneekk

VVééggrree eellkkeezzddhheettttéékk,, SSzzõõkkéééé aazz eellssõõ ggóóll
Nagykanizsai TE 1866-Horváth

MÉH – FC Napred Tótszentmárton 5-
0 (3-0). Labdarúgó felkészülési-mérkõ-
zés. Nagykanizsa, NTE-pálya, 50 nézõ.
Vezette: Freischmid. G.: Szõke (5., 42.),
Cs. Horváth G. (38., 62.), Ujvári (60.)
NTE: Markek T. – Kisharmadás, Pozs-
gai, Boros, Farkas J. – Szelei (Berta),
Nagy T., Rácz Sz., Szõke, Újvári, Cs.
Horváth G. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Ahogy a nagykanizsai, úgy a
szentmártoni együttesnek is a kani-
zsai találkozó volt az elsõ felkészü-
lési meccse a bajnoki szezonra való
ráhangolódásként. Az NB III Dráva
csoportjának alsó házához tartozó (s

ismét névszponzorral bõvülõ) hazai-
ak aztán gyorsan fogást találtak a
megyei bajnokság egyik erõs közép-
csapatán, hiszen Szõke Ádám már az
5. percben mattolta a Napred védel-
mét (1-0). Aztán sokáig mezõny-
munka dominált, amiben nem ját-
szottak alárendelt szerepet a vendé-
gek, a 38. percben viszont egy telje-
sen kijátszott szituáció után Cs. Hor-
váth Gábor passzolt a hálóba (2-0).
Ettõl kissé megroggyant a roppant
fiatal átlagéletkorú Tótszentmárton,
hiszen Szõke két perccel késõbb egy
kontrából ügyesen meglépve volt is-
mét eredményes (3-0).

Szünet után ismét a vendéglátók
mutatták meg, hogy ki tudják ját-
szani a lestaktikát, Újvári Máté a
60. percben  lõtt gólt (4-0), majd
egy okos, védõt is becsapó alápör-
getés után ismét Cs. Horváth szer-
zett NTE-gólt a 62. percben (5-0),
amivel gyakorlatilag le is zajlott a
végig sportszerû találkozó.

A kanizsaiak lapzártánk után
sorra került Zalakaros elleni szer-
dai edzõmeccsére információink
szerint külhoni próbajátékosok is
várhatóak voltak.

P.L.

Folytatódtak a Zsigmondy-csar-
nokban a kanizsai városi teremlabda-
rúgó bajnokság küzdelmei, melyek
során elõbb kialakult a felsõ-, illetve
alsóházi ötösfogat, s azt követõen ke-
rültek sorra a vasárnapi, további talál-
kozók. Gyakorlatilag ezzel új bajnok-
ság kezdõdött, de még az alapszakasz
során is voltak jó mérkõzések, elég
csupán az RMP Földi – Dunántúli
Postás (3-2) találkozóra gondolni. Vé-
gül a Channel 2000 nyerte a bajnokság
elsõ felvonást, az RMP, a Szokol-

Budai Pack, a D. Postás, illetve a Fix
Bomba elõtt.

A szombati - alapszakaszi - mér-
kõzések eredményei:

Szokol-Budai Pack - Magic Gold
1-2, Tintahal HK - Channel 2000 0-
3, RAP - Szokol 1-5, Fix Bomba -
Tintahal 3-0, RAP - Magic 0-5, Fix
- Szokol 0-3, Channel - Dunántúli
Postás SE 3-0, Tintahal - FC Balck-
burry 5-1, Curacao - RMP 1-5,
DPSE - Fix 3-2, Curacao - Magic 0-
1, RMP - DPSE 3-2, Blackburry -

Channel 2-6, RAP - Curacao 2-1,
Blackburry - RMP 2-7.

Az alapszakasz végeredménye: 1.
Channel 24 pont, 2. RMP22, 3. Szokol
19 (43-11), 4. DPSE 19 (30-15), 5. Fix
15, 6. Tintahal 10, 7. Magic 9, 8.
Blackburry 7, 9. RAP4, 10. Curacao 3.

A felsõház vasárnapi eredmé-
nyei:

Channel - Fix 8-2, Channel -
RMP 0-0, Szokol - Channel 1-4, Fix
- DPSE 2-2, DPSE - Szokol 3-2, Fix
- RMP 0-3, Szokol - RMP 1-1.

Érdekesség, hogy a DPSE egy
mérkõzéssel kevesebbel áll, míg az
RMP együttese gyakorlatilag átvet-
te a 2010-es kispályás bajnokság
gyõztesének, a Royalnak a
játékoskeretét, így korátsem vélet-
len, hogy remek mutatókkal ren-
delkezik. A döntõ játéknapra febru-
ár 13-án, vasárnap kerül sor a Zsig-
mondy-csarnokban, ahol már reg-
gel 9 órától pattogni fog a labda.

P.L.

TTeerreemmffoocciibbaann mmáárr aa vvaassáárrnnaapprraa éélleessíítteenneekk

Idén is volt múltidézõ
Az elõzõ év sikeres „fõpróbája”

után immáron második alkalom-
mal került megrendezésre az
„Öreg Vívók Versenye” a Rózsa
utcai vívóteremben. A harminc év-
nél idõsebb vívók szép számban
(közel 30-an, közülük többen az
ország távoli részeibõl) gyûltek
össze és mérték össze tudásukat. A
nagyon jó hangulatú – emellett
szebbnél-szebb találatokkal tûz-
delt – versenyt végül Pataki Zol-
tán nyerte Kiss Anikó és Vukman
Kornélia elõtt. Az eredményhirde-
tés után batyus buli keretében kö-
tetlen beszélgetésre is sor került,
melynek során több évtizedes fo-
tók is megtekinthetõk voltak.

A figyelemre méltó és egyre nö-
vekvõ létszám is bizonyítja, hogy
a vívók helyi nagy családja nem
csak eredményes, hanem olyan
összetartó közösség is, ahová jó és
érdemes tartozni.

Kanizsa Kupa került 
Kiskanizsára
A különbözõ labdarúgó teremtor-

nák palettájának szûkülése végett
(is) hívták életre a Kanizsa Kupát,
mely a Zsigmondy-sportcsar-
nokban jelentett egésznapos progra-
mot a megyei másod-, illetve har-
madosztályú csapatok számára. A
nevezett kilenc együttes háromszor
hármas csoportokban kezdett, s a
25 perces játékidejû találkozókon
dõlt el, mely együttesek kerülhet-
nek tovább a középdöntõbe. A vég-
játék aztán már csupán négy le-
génységrõl szólt igazán, s közülük
az elsõn helyezést a Kiskanizsai
Sáskák szerezte meg. Mögötte a
Palin FC lett a második, harmadik-
ként a Galambok zárt, míg negye-
dikek a Bak labdarúgói lettek.
Folytatás már nagypályán, ahol
sorra következnek a Sáskák és a
Palin számára is a felkészülési
találkozók a tavaszi megyés
meccs-sorozatok jegyében.
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KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2011. február 10.16

Február 12. 15 óra
Farsangi játszóház

Február 15. 10 óra
Búgócsiga - mondókás foglalkozás
félévestõl 5 éves korig

10.45 óra
Kerekító - mondókás foglalkozás 0-3
éveseknek. Belépõdíj: 500 Ft/család

Február 15. 14 óra
A Palini Általános Iskola és Óvoda
gyermekeinek képzõmûvészeti 
kiállítása. Megtekinthetõ: március 4-ig

Február 15. 19 óra
Bródy-bérlet. Szigligeti Ede:
LILIOMFI - eredeti cselvígjáték 
dalokkal és táncokkal. A Hevesi 
Sándor Színház (Zalaegerszeg) 
elõadása. Belépõdíj: 3000 Ft

Február 16. 14.30 óra
Klímabarát - klímavédelem 
gyermekszemmel - Kiállítás Zala, 
Somogy és Tolna megye diákjainak 
alkotásaiból. Megtekinthetõ: március 5-ig

Február 16. 16 óra
Humánökológiai szabadegyetem 
Filmvetítés és beszélgetés. Elõadó:
Benedek Miklós tanár, a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület elnöke
A belépés díjtalan. 
A rendezvénysorozat támogatója: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága 

Február 16. 19 óra
Duma színház. Fellépõk: Kovács
András Péter, Szomszédnéni 
Produkciós Iroda. Belépõdíj: 2 800 Ft

Február 17. 19 óra
Zala Márk bérlet. Csókol anyád! 
- komédia. Az Orlai Produkciós Iroda
elõadása. Belépõdíj: 3 000 Ft

Február 19. 10-19 óra
“Igen” Kanizsai Esküvõ Kiállítás -
minden ami esküvõ... A belépés díjtalan

Február 14. 14 óra
Farsang az iskolában - kiállítás a
Rozgonyi Úti Általános Iskola 
szervezésében. Megtekinthetõ: február 21-ig

Február 18.
Világ-zene-pódium. Fellépnek:
20 óra Kanizsa Csillagai Roma
Együttes. Horváth Zoltán - gitár,ének; 
Horváth Zoltánné - ének; Havasi Atti-
la - kanna, szájbõgõ; Horváth Sándor
- tambura, ének; Horváth Lola - ének,
tánc; Horváth Zolika (Zotya) - cajon,
ének, tánc ; Szatmári László - bõgõ,
hegedû
21.30 óra A Köztársaság bandája
Czupi Veronika - ének; Szabó Máté -
hegedû; Lipics Gergõ - hegedû, brá-
csa; Nier Tamás - brácsa, bõgõ; Kiss
Alfréd - cimbalom; Bergics András -
bõgõ, koboz, duda
Belépõdíj: 800 Ft. Diák, nyugdíjas: 500 Ft

Február 12. 15 óra
Móricz - Metál Légtechnika
Amatõr Asztalitenisz Kupa. 
Újházi György emlékverseny. 
Páros versenyek

Február 13. 9 óra
Móricz - Metál Légtechnika Amatõr
Asztalitenisz Kupa. Újházi György
emlékverseny. Egyéni versenyek

Pannóniákat, Csepeleket, a
négykerekûek között pedig Vol-
gákat és egy hatalmas Cadillac-
et is meg lehet tekinteni a har-
madik Veterán Autó és Motor
Kiállításon.

Egy-egy motor és autó talán
még szebb is most, mint újkorá-
ban, hiszen a több évtizedes jár-
mûvek restaurálás után kerültek
ki a nagyérdemû fürkészõ tekin-
tete elé. A húsz autó és negyven
motor Keszthelyrõl, Zalaeger-
szegrõl érkezett, de a legtöbb jár-
mû tulajdonosa nagykanizsai
volt. Cseresnyés Péter polgár-
mester nyitotta meg a rendez-
vényt, és nosztalgiázva tekintett

végig a szebbnél szebb járgányo-
kon.

– Már harmadik alkalommal
mutathatják meg a városban a tu-
lajdonosok értékes gyûjteményü-
ket. A mostani kiállításon a ma-
gyar motor-gyártmányokra he-
lyeztük a hangsúlyt, így összesen
nyolc hazai sorozatot állítottunk
ki. Közöttük is elsõsorban a Csepel
motorkerékpárok 1931-tõl 1953-ig
gyártott modelljei láthatóak nagy
számban, de jó pár Pannónia is
megtekinthetõ. Ezek a jármûvek,
azon túl, hogy esztétikusak, termé-
szetesen használható állapotban
vannak. A mai és a régi jármûvek-
kel a múltat és a jelent szerettük
volna egymás mellé állítani, vala-

mint képet adni arról, hova fejlõ-
dött a motorgyártás.– mondta el
Vörös János, a kiállítás fõ szerve-
zõje. Ami a Csepeleket illeti, hoz-
zátette, régen a kerékpárokat alakí-
tották át motorrá, ezért is hasonlí-
tanak annyira ezek a modellek a
biciklihez. 

Horváth Tamás nagykanizsai
gyûjtõ, összesen három autóval és
kilenc motorral szerepel a kiállítá-
son, de öt veterán autóval és hu-
szonhárom kétkerekûvel büszkél-
kedhet összesen. – Azt hiszem,
gyerekkoromban kezdõdött a gyûj-
tési szenvedély. Elõször Pannóni-
ám volt, egyébként sokan kezdték
„motoros életútjukat” ezzel a jár-
gánnyal. Évente egy motort vásá-
rolok, de az új szerzeménnyel min-
dig sok a munka, hiszen nem felújí-
tani, hanem restaurálni kell õket,
és a kettõ között már csak árban is
nagy a különbség. – foglalta össze.

Az autók szekciójában talán már
csak a méretei miatt is az 1970-es
Cadillac Fleetwood vonzotta leg-
inkább a tekinteteket, de a citrom-
sárga, lehajtható fedelû Skoda
Felicia is sokak érdeklõdését fel-
keltette. A Volgák szerepeltek a
legnagyobb számban, ezek közül a
fekete, 1967-es évjáratú modell
volt a legnépszerûbb, de ’78-as év-
járatú Ford, ’64-es Mercedes, és
több VW Bogár is gazdagította a
kiállítást. 

Z.A.
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Victor Vasarely mûvészi stílu-
sát idézi a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium legújabb, Sajátos látás-
mód címû tárlata. A kiállított
grafikák mind Timár Zoltán keze
munkáját dicsérik, aki a geomet-
ria és a pontosan meghatározha-
tó síkok szigorú rendjével hozza
létre munkáit.

A gimnázium legújabb kiállításá-
nak mûveire nem mondta egyetlen
bámészkodó kamasz sem, hogy „na,
ilyet én is tudok csinálni”. A tárlatot
Timár Zoltán volt tanára, Mikóné
Farkas Ildikó nyitotta meg, és hang-
súlyozta, a grafikák létrehozásánál
nagy szerepe van a pontos szerkesz-
tésnek és a megfelelõ arányok alkal-
mazásának. A képek láttán ezen
egyáltalán nem lepõdik meg a
szemlélõ, hiszen apró, fekete-fehér
négyzetek szövevényes hálóját, és a
belõlük kibontakozó alakzatokat
csak tudatos tervezéssel lehet létre-

hozni. A kigondolt formákat tussal
és filccel papírra rajzolja fel az alko-
tó, ha pedig textilt is felhasznál a
mûvekhez, akkor a keményebb fa-
rostlemez lesz az alap. 

Timár Zoltán nem titkolja, hogy
nagy hatással volt rá Victor Vasare-
ly munkássága, hiszen az op-art, va-
gyis az optikai festészet megterem-
tõje is a térrel való játékkal, a térbe-
liség illúziókeltésével vált emb-
lematikus alakjává a képzõmûvé-
szetnek. – Gyerekkorom óta szere-
tek rajzolni, és ez a tevékenység vé-
gigkövette az életemet, de az utóbbi
hat-hét évben dolgozom aktívan a
munkáimon. Sokan kérdezik, ho-
gyan van türelmem megrajzolni eze-
ket a formákat, de számomra a raj-
zolás egy meditatív, relaxáló tevé-
kenység. Többféle módon készítem
grafikáimat, elõfordul, hogy pár vo-
nalat fejlesztek tovább, vagy már
eleve adott egy frappáns cím, és ah-
hoz készítem a képet. A mûveimre

jellemzõ formavilágot bizonyára a
bútormûvességen belül alkalmazott
intarzia, díszítés adta, az eredeti
szakmám ugyanis asztalos. – árulta
el Timár Zoltán, aki egyébként már
több kiállításon, így Lentiben,
Letenyén és Kanizsán is szerepelt
alkotásaival. 

Z.A.

VVaassaarreellyy uuttáánn sszzaabbaaddoonn

Fo
tó

: Z
ie

gl
er

A
ni

ta

5.qxd  2011.02.21.  11:36  Page 16


