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KanizsaÜnnepi gyertyagyújtással kez-
dõdött az Advent, a várakozás
idõszaka. A város adventi koszo-
rújának elsõ gyertyáját Dénes
Sándor alpolgármester gyújtot-
ta meg a Zenepavilon kupolája
alatt. 

– A közös gyertyagyújtással
szeretnénk hagyományt teremteni
a városban – mondta a gyerme-
kekhez és a felnõttekhez szólva
Dénes Sándor az igazi télire for-
dult estén. – Az esztendõ egyik
legszebb hónapja a december, az
Advent, a várakozás ideje. Készü-
lõdés a karácsonyra, mely mind-
annyiunk életében a legszebb ün-
nepek egyike. Az együttlét, a sze-
retet, a család és Jézus Krisztus
születésének az ünnepe, melyet
mindannyian várunk, kicsik, na-
gyok és felnõttek egyaránt. Hogy
mit is jelent ez a készülõdés ne-
künk? Feldíszítjük otthonunkat,
aztán járjuk a várost, és próbáljuk
szeretteinknek megtalálni azt az
ajándékot, aminek a legjobban
örülnek. Az ajándékvásárlás mel-
lett azonban nagyon fontos, hogy
felkészítsük lelkünket is erre a
szép ünnepre.

Sûrûsödtek, kavarogtak a hi-
deg szélben a hópelyhek. Dénes
Sándor azonban egy Berecz And-
rás meséjébõl vett részlettel még
megvárakoztatta egy kicsit a kö-
zönségét: „János, a fõhõs, egy
utazást tesz, melynek során eljut
a Purgatóriumba, majd pedig a
Mennyországba. Amikor a po-
kolba ér, meglepetéssel látja,
hogy ott körasztalok vannak, s az
asztalokon roskadásig áll min-
denféle étel, finomság. A gonosz
lelkek ott ülnek az asztal szélén,
és a kezükben a kezüknél egy jó-
val hosszabb evõeszköz van.
Mindenki saját maga próbálkozik
eszegetni, de nem sikerül, így ott
maradnak éhesen. Majd János a
Mennyországba kerül, és ott is
hasonlóképpen látja, hogy az
asztalok roskadoznak az ételtõl-
italtól, az üdvözült lelkek ott is a
kezüknél hosszabb, méteres faka-
nalat tartanak a kezükben, és
egymást etetik. Segítik egymást
így senki nem marad éhesen.”

– Miért jutott eszembe ez a kis
történet városunk legszebb helyén, a
megújult, gyönyörû Erzsébet téren?
– tette fel a kérdést Dénes Sándor. –
Ennek a mesének az a tanulsága,

(folytatás a 2. oldalon)
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

(folytatás a címlapról)
... hogy csak együtt tudunk meg-

oldani gondokat, problémákat, fel-
adatokat. És ez így mûködött itt is.
Hogy ez a tér ilyen széppé válto-
zott, együtt kellett dolgozni, és
megértõnek kellett lenni egymás-
sal. És ez így is volt, s ezt köszö-
nöm Nagykanizsa város lakossá-
gának is. Nagyon fontos – nem-
csak így karácsony közeledtével
–, hogy higgyünk. Reményked-
jünk benne, hogy a szeretet je-
gyében elõbbre jutunk. A szeretet
jegyében, mert ha ez nem így
van, az nekünk sem jó. S utána
jöhet az öröm. Mint ahogy ez a
három gyertya; a hitet a reményt,
az örömöt és a negyedik a szere-
tetet jelképezi. 

Végül a zimankós, hideg téli es-
tén Nagykanizsa minden lakójá-
nak szép Adventet, készülõdést, és
meghitt, boldog karácsonyt kívánt
az alpolgármester. 

A gyertyagyújtással váratlanul
a mese is tovább folytatódott. Az
Erzsébet téri történet fonalát
azonban akarva-akaratlanul a je-
lenlévõk szõtték tovább. Felerõ-
södött a szél, nagy, fehér hópely-
hek hulltak az égbõl. Az alpol-
gármester egy bátor kis legényt
hívott maga mellé segítségül,
hogy ketten próbálkozzanak a
gyertyagyújtással. Soma és az al-
polgármester igyekezete azonban
sikertelen maradt. Amint meg-
gyulladt a láng, a téli szél rögtön
el is oltotta. S ekkor valami tör-
tént… Hogy is volt a mesében?
Akik segítettek egymásnak, azok
nem maradtak éhesen. Együtt
meg tudták oldani a gondjukat. S
most láss csodát, kedves olvasó!
Gyermeki vágyakozással várta a
fényt a Zenepavilon alatt össze-
gyûlt maroknyi városlakó, akik
abban a pillanatban mesehõssé
váltak. Egymáshoz bújtak, kör-
bevették a gyertyagyújtogatókat.
S amint elfogták a rakoncátlan-
kodó szelet, lángra lobbant mind
a három gyertyabél a hatalmas
gyertyán. Nem figyelt senki sem
az órájára, nem tudni hány pilla-
natig lobogott a láng, de sugárzó
melegével örömöt varázsolt min-
denki arcára. A Városháza szikár
homlokzatának ünnepi fényei be-
világították a térkövet, utat mu-
tatva a gyertyagyújtásra késõn
érkezõknek.  

B.E.

A Magyar Vöröskereszt Nagy-
kanizsai Területi Szervezete a
Kanizsa Plazával közösen idén is
megrendezi hagyományos jóté-
konysági gyûjtõakcióját.

Az akció kedvezményezettjei a
városi és városkörnyéki szegény-
ségben élõ családok és egyedülálló
emberek. A rászorulóknak tartós
élelmiszerekre van a legnagyobb
szükségük, de emellett szívesen
várnak tisztító- és tisztálkodási sze-
reket, édességet, jó állapotú köny-
veket, játékokat, meleg ruhát is a
szervezõk a gyûjtés helyszínén.

A karitatív akciót a Vöröskereszt
önkéntesei végzik, és juttatják el az
összegyûjtött adományokat a váro-
si és városkörnyéki rászorulók ré-
szére, még karácsony elõtt.

A felajánlásokat az Kanizsa
Plazában, a Mikulás Lak mellett
felállított Gyûjtõállomásnál lehet

leadni, december 10-19. között,
hétköznapokon 12.00-18.00 óráig,
hétvégén 10.00-18.00 óráig. 

A jótékonysági kezdeményezés
a szervezõk több évre visszanyúló
közös együttmûködésén alapul,
melynek keretében legutóbb ez év

februárjában a nagy hidegre való
tekintettel kezdtek adománygyûj-
tésbe, a városban élõ hajléktala-
nok, a Családok Átmeneti Otthona
lakói és más rászorulók javára.

Kanizsa
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Kedves kanizsai diákok és taná-
raik! 

Legkedvesebb ünnepünk a kará-
csony. Jézus születésnapján dekorá-
lunk és ajándékozunk, hiszen az
ünnepelt maga mondta: „Amit a
legkisebbel tesztek az emberek kö-
zül, azt nekem teszitek.” Ma – mint
már sokszor a történelem során –
nehéz gazdasági környezetrõl be-
szélünk. Mégis szeretnénk öröm-

mel ünnepelni. Tudjuk, hogy gaz-
dagok vagytok ötletekben, és tud-
tok egyszerû alapanyagokból kará-
csonyi ajándéktárgyakat készíteni.
Ezért versenyre hívunk Benneteket.

Nevezhettek egyénileg, vagy
csapatban – osztályként. Advent el-
sõ két hetében december 15-ig ad-
hatjátok le a „verseny ajándékot” a
plébánia irodáján (Deák Ferenc tér
4.), vagy december 14-én, péntek

délután a közösségi házban (Zrínyi
Miklós utca 51.), ahol 15 órától
kézmûves foglalkozást tartunk.

A zsûrizett alkotásaitokat kiállít-
juk a felsõtemplomban karácsonyig,
majd karácsonykor megajándékoz-
zuk vele a gyermekotthonok lakóit.

A verseny eredményhirdetése és a
kiállítás megnyitása december 15-
én, szombaton este 18 órakor kezdõ-
dõ szentmisét követõen lesz. A jutal-
mak között 20 db belépõjegy is lesz
a december 20-ai Balázs Fecó:
Érints meg! címû adventi koncertre.

Fliszár Károly plébános
Jézus Szíve Plébánia

MMééggiiss KKaarrááccssoonnyy!! 
AAjjáánnddéékk- ééss ddíísszzttáárrggyykkéésszzííttééssii vveerrsseennyy

ÉÉlleettnnaaggyyssáággúú
BBeettlleehheemm aa FFáámmaa
HHáázzaa ppaajjttáájjáábbaann
LLeetteennyyéénn

A Letenyéért Közéleti Egyesület
az idén elõször készített életnagysá-
gú Betlehemet a Fáma Háza pajtá-
jában. A látnivalókat ma délután
Pataki Ágnes ajánlotta az érdeklõ-
dõk figyelmébe – tájékoztatta a
kanizsaujsag.hu-t Ráczné Lánczok
Zsuzsanna az egyesület elnöke.
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2012. december 6.

A megszokott gyakorlattól el-
térõen ezúttal az elõzõ napi köz-
gyûlés egyetlen témáját emelte ki
pénteki sajtótájékoztatóján Cse-
resnyés Péter polgármester. A
testület által elfogadott arculat-
változtatás tartalmáról osztotta
meg gondolatait a sajtó képvise-
lõivel. 

– Többen föltették a kérdést; mi
az oka az arculatváltásnak? Legfõ-
képpen az – folytatta a polgármes-
ter –, hogy igazából nem volt a vá-
rosnak egy olyan általánosan hasz-
nálható logója és szlogenje, amely
meghatározta Kanizsát. Kellett
egy olyan jelmondat, jelkép, ame-
lyet a város önkormányzata hasz-
nálni tud, és szerepeltetheti külön-
bözõ kiadványain. Könnyen leraj-
zolható – akár egy gyermek szá-
mára is –, játékos, kedves és olyan
színeket, hatást nyújt, ami felkelti,
megragadja az emberek figyelmét.

Mintegy féléves munka után ke-
rült a közgyûlés elé az anyag. Ter-
mészetesen nem mindenkinek fog
tetszeni – jegyezte meg a polgár-
mester –, de már sokan megked-
velték – tette hozzá. Az új arculat
remélem, mindazoknak elnyeri a
tetszését, akik most kritikával fo-
gadták akár a közgyûlés tagjai kö-
zül is. Elfogadják, és a késõbbiek-
ben használják Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak a jelképeként, jelmondataként.

Egy másik szempontból is meg-
magyarázta a felvetett kérdést a
polgármester: 

– Újra kell pozícionálni Nagy-
kanizsát. Egy önbizalommal teli
város képét kell mutatni a külvilág
felé, és talán a jelmondat erre al-
kalmas. Nemcsak azért, mert én
így tartom. Sokan vélekednek úgy,
hogy Nagykanizsa nagy lehetõsé-
geket tud nyújtani mindazoknak,
akik ebben a városban gondolkod-
nak akár gazdasági szempontból,
vagy az élet más területén. A gaz-
dasági élet szereplõinek azt pró-
báljuk sugallni, hogy érdemes ide-
jönni, mert vannak lehetõségek eb-
ben a városban, és ezt szeretnénk
kifejezni az új szlogennel. A kani-
zsaiak pedig legyenek büszkék ar-
ra, hogy egy olyan városban élnek,
amelyik sokkal nagyobb lehetõsé-
get tud adni számukra, mint sok
más település Magyarországon.

Egy példával is illusztrálta Cse-
resnyés Péter az elmondottakat.
„Legyünk büszkék a városra” –
mondta neki egy egyszerû városi
polgár. Mivel õ rendszeresen a ké-
sõ esti órákban jár haza a munka-
helyérõl, feltûnõ volt számára,
hogy ez a város mennyivel világo-
sabb, kivilágítottabb, mint sok más
magyarországi település. Ez azt is
jelenti – magyarázta –, hogy biz-
tonságérzetet ad az embereknek.
Nem beszélve arról, hogy ez az es-
ti fény a polgárváros hangulatot is
sugározza. Emellett, hála Isten, ne-
künk nagykanizsaiaknak sikerült a
belvárost a régi pompájában meg-
õrizni, amit kevés magyarországi
nagyobb város mondhat el magá-
ról.

– A jelképekhez visszatérve,
akár ezekkel is szeretnénk elérni –
folytatta –, hogy zömében pozitív
hírek szóljanak a városról. Ne han-
gozzék el olyan, mint a tegnapi
közgyûlésen, hogy lekicsinylõen,
pesszimistán beszélt az egyik kép-
viselõ a városáról, ráadásul nem is
volt igaz, amit mondott. Nincs
rosszabb helyzetben munkaerõ és
foglalkoztatás tekintetében Nagy-
kanizsa, mint ezelõtt egy-vagy két
éve. Sõt, a jelek azt mutatják, nem-
sokára sokkal jobb helyzetben
lesz, hisz ahogy tegnap az alpol-
gármester úr és én is megemlítet-
tem, a GE fejlesztése nem véletlen.
Lehetõségeket látnak Nagykani-
zsában, úgy, ahogyan az olaszok
is. Igaz az, hogy nagy lehetõségek
állnak a város elõtt, és nagy lehe-
tõségeket tud adni másoknak is ez
a város. Aki nem hiszi el, hogy tör-

ténik valami a városban és fejlõdik
a város, menjen el az Ipari Parkba,
és megláthatja, hány beruházás
épül, vagy éppen áll készen az át-
adásra, indításra. Ezen kívül konk-
rét érdeklõdés is van Nagykanizsa
különbözõ területei iránt, amelyek
újabb fejlesztéseket indukálhat-
nak. Hogy egy vidám hangulatot
kell sugároznia az új jelképrend-
szernek, amiatt is van, mert szeret-

nénk, ha Nagykanizsa sokkal több
tartalmas kikapcsolódást, szórako-
zást nyújtó programot adna a la-
kosságnak. Ennek megvalósításá-
ban támogatni akarjuk a civil szfé-
rát. Várjuk a civil kezdeményezé-
seket, levélben arra kértük õket, je-
lezzék a 2013-as évre tervezett,
akár városi rendezvénnyé is fej-
leszthetõ programjaikat, amelye-
ket támogatni tudnánk.

– Azt szeretnénk – emelte ki –,
hogy az új jelképrendszer általános
legyen, és az egységes arculatot
tükrözze. Nem a városé, hanem az
önkormányzaté az embléma, aho-
gyan kijavítottuk a közgyûlési elõ-
terjesztésben. Használjuk a kani-
zsai önkormányzat mindennapi

munkájában: a levelezésben, borí-
tékon, ajándéktárgyakon, jegyzet-
tömbökön, hivatalos névjegykár-
tyán. Sõt abban is gondolkodunk,
hogy olyan ajándéktárgyakat lá-
tunk el ezzel a jelképrendszerrel és
színvilággal, amelyeket a kereske-
delmi forgalomban is meg lehet
vásárolni a Tourinform Irodán ke-
resztül. Ezáltal az ide látogató ide-
geneknek a késõbbiekben ismét
eszébe juthat városunk, és kirán-
dulási célpontként a visszatérésre
inspirálja õket. Az identitásformá-
lásban is szerepe lehet, hiszen ha
ragaszkodnak ehhez a jelképrend-
szerhez az itt élõk, a kötõdésük is
nagyobb lesz a városhoz.

– A jelképrendszer váltással
még valamit szeretnénk tükrözni
– hangsúlyozta a polgármester. –
A városvezetés megalapozott ter-
vekkel rendelkezik ahhoz, hogy a

jövõt az itt élõ emberek érdeké-
ben formálja. A terveken kívül
megvannak hozzá mindazok az
eszközök, amelyek segítségével,
ha apró lépésekkel is, de folya-
matosan tudjuk biztosítani a vá-
ros fejlõdését. Az említett példák
is ezt mutatják. Egyetlen egy lé-
pést sem szabad a mai világban
lebecsülni. Akkor, amikor a min-
dennapok ránk zúduló híreibõl

azt lehet hallani, hogy más orszá-
gok a gazdasági válság hatására
alkalmazottakat bocsátanak el, fi-
zetéseket csökkentenek, juttatá-
sokat vonnak meg. Vagy éppen
arról beszélnek, hogy országok
csõd elõtt állnak, addig Magyar-
ország stabilan áll, ezen belül
Nagykanizsa is legalább annyira
stabilan áll, mint az ország. Lépé-
seket kellett tennünk a takarékos-
ság irányába, de kényszerbõl nem
kellett elbocsátani dolgozókat.
Sõt, a foglalkozatás helyzete sta-
bil, növelésére komoly esélyünk
és reményünk van a következõ
években.

B.E.
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A jövõ évtõl anyagilag is támo-
gatja Nagykanizsa önkormány-
zata azokat a kutyatartókat,
akik azonosító chippel jelöltetik
meg kutyáikat – egyebek mellett
errõl is döntött csütörtöki ülésén
a város közgyûlése.

Mint arra a tárgyalt elõterjesztés
is kitér, a transzponderrel történõ
jelölés törvényi elõírás, de a fele-
lõs kutyatartás erõsítése érdekében
a város azzal a javaslattal állt elõ,
hogy egységes áron és támogatott
formában jelöljék meg az ebtartók
kutyáikat. Az elfogadott javaslat
szerint a jövõ évtõl a szerzõdõ ál-
latorvosok egységesen háromezer
forintért ültetik be az elektronikus
jelölést, de az ebrendészeti hozzá-
járulást fizetõ tulajdonosoknak
csupán ezer forintot kell majd fi-
zetniük.

Nagykanizsán nemrég ebössze-
írást végeztek, amelynek során több
mint háromezer kutyát jelentettek
be tulajdonosaik, de kiderült az is,
hogy közülük kevesebb mint ezer
ebet láttak el eddig az elektronikus
jelöléssel. A város közgyûlésének
korábbi döntése szerint 2013 janu-
árjától évente ötezer forint összegû
ebrendészeti hozzájárulást kell fi-
zetnie a kutyatartóknak – adómen-
tességet az õshonos magyar fajták
vagy a menhelyrõl befogadott álla-
tok gazdái élveznek –, az ebbõl be-
folyó összeget szánják a jelölés tá-
mogatására.

A nagykanizsai közgyûlés díj-
emelésekrõl is döntött csütörtö-
kön, így a parkolás és a települési
folyékony hulladék elszállításának
drágulásáról.

Januártól az eddig egységes 160
forintról 180 forintra emelkedik
óránként a parkolási díj, de a bel-
várost jövõre kiemelt díjövezetnek
minõsítik, ahol 280 forint lesz az
óránkénti tarifa. A települési folyé-
kony hulladék elszállításának díját
1,3 százalékkal növelik, ezzel egy
köbméter elszállítása nettó 2315
forintba fog kerülni Nagykanizsán.

A közgyûlésen elfogadták a
városunk új arculatának kiala-
kítására, valamint a jelképeirõl,
és azok használatáról szóló ön-

kormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló javaslatot.

Az önkormányzat a város gaz-
dasági és turisztikai életére vonat-
kozó marketing tevékenység el-
végzésére a Right Communication
Kft.-t bízta meg, melyre azért volt
szükség, mert Nagykanizsa arcula-
ta nem mutatott egységes képet.
Olyanra volt szükség, mely tükrö-
zi városunk értékeit, és egyszerre
szól a helybeliekhez, a turistákhoz
és a gazdasági szereplõkhöz. 

A kft. ezen szempontok figye-
lembe vételével elkészítette az új
emblémát, valamint egy új jelmon-
datot fogalmazott meg, mely így
szól: Nagy álmok, nagy lehetõsé-
gek, Nagykanizsa. Az embléma
pedig egy szív alakot formál.

Az új arculati kézikönyv eleme-
it beépítették a közgyûlés bizottsá-
gai, az önkormányzati intézmé-
nyek, az önkormányzati többségi
tulajdonú gazdasági társaságok és
a hivatal korábbi tevékenységébe.
Ennek elfogadásával a város a ko-
rábbi arculattervével kapcsolatos
közgyûlési határozatot hatályon
kívül helyezte.

Tárgyalt a közgyûlés a város
által alapított, illetve delegáltjai
által képviselt alapítványok mû-
ködésérõl is. A testület egy hatá-
rozatban felkérte ezen alapítvá-
nyok elnökeit, hogy számoljanak
be az elmúlt évi mûködésükrõl,
az elvégzett feladataikról, melyet
mindannyian meg is tettek, egy
alapítvány kivételével. 

A Nagykanizsa Város Környe-
zetvédelméért Alapítvány meg-
szüntetését ezen és más – a tájé-
koztatóban olvasható körülmé-
nyek miatt – nem peres bírósági el-
járásban kezdeményezték –
olvasható az elõterjesztésben. A
határozati javaslatban szereplõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közbiztonságáért és Közlekedés-
biztonságáért Alapítvány, a Vivere
Alapítvány, a Floreat Kanizsa Ala-
pítvány és a Zala Megyei Közokta-
tási Alapítvány mûködésérõl szóló
beszámolót elfogadták a város-
atyák, ám ez utóbbi alapítvány

megszüntetését – mivel a közokta-
tás állami feladat lesz – javasolni
fogja a városvezetés.

A közgyûlés határozata alap-
ján elindítják a 75 százalékos
Belügyminisztériumi finanszíro-
zási támogatással bíró projektet
és lefolytatják a közbeszerzési el-
járást. A program az Általános
Iskola év Óvoda Kiskanizsa te-
rületén lévõ, fákkal benõtt terü-
let tereprendezést követõ mûfü-
ves burkolatú sportpályává ala-
kítását teszi lehetõvé. 

A megvalósításra közel 18 mil-
lió forintot nyertek, melybõl a köz-
célú foglalkoztatottak bére 900
ezer forint, így az építésre 17 mil-
liót fordíthatnak. Az elõírások sze-
rint a projekt kivitelezéséhez közel
9 milliónyi összeget saját erõként
kell felmutatni, melyet a 2013. évi
költségvetés terhére biztosítanak.
A támogatás felhasználásának
végsõ határideje 2013. június 30.

Elfogadta a közgyûlés a költség-
vetési intézményeknél folyó étkez-
tetés élelmezési nyersanyagnormá-
iról és a térítési díjak megállapítá-
sának módjáról szóló önkormány-
zati rendelet módosítását is. 

Tudható, hogy a város oktatási és
szociális intézményeiben ez év au-
gusztusától a közétkeztetést az ön-
kormányzat a Pensió 17 Kft. útján
biztosítja. A cég által történt számla-
kibocsátás, illetve a számlák ki-
egyenlítése során megállapítást
nyert, hogy a nyersanyagnorma ren-
deletben meghatározott étkezések
és a ténylegesen biztosított étkezé-
sek száma – a szociális intézmények
tekintetében – nincs teljesen össz-
hangban. Ha az ellátást igénylõ sze-
mély egészségi állapota indokolja,
részére, az orvos elõírásainak meg-
felelõ étkezési lehetõséget kell biz-
tosítani. Ez okból kifolyólag az élel-
mezés nyersanyagköltségeinek egy
ellátottra jutó napi összegérõl, ezen

belül az ebédre jutó nyersanyagnor-
máról (a bölcsõdék, óvodák, közép-
és alapfokú oktatási intézmények
esetében is) szóló javaslatot támo-
gatta a képviselõtestület.

Jövõre 18. alkalommal rendezik
meg április 26-27-én a Város Napja
programsorozatot, mely évek óta
városunk legnagyobb rendezvényé-
nek számít. Ennek megszervezésé-
re várják a pályázatokat, hogy mi-
ként tudnák azt megvalósítani. 

A jövõ évben ismét lehetõség nyí-
lik arra, hogy a rendezvénynek a
megújult Erzsébet tér adjon helyet,
azonban a városlakók körében a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ és
környéke is pozitívnak bizonyult,
így majd a pályázónak kell javasla-
tot adnia a két helyszín ismeretében.

A2013. évi költségvetésének dolo-
gi kiadásaira szánt összegbõl a ren-
dezvénysorozat megszervezésére
bruttó 7 millió forintot különítettek el.

Jövõre 1,3 százalékkal nõ a te-
lepülési folyékony hulladékszál-
lítás költsége, melyet többek kö-
zött a gazdasági életben végbe-
menõ változásokkal indokolnak. 

A települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás kö-
telezõen igénybeveendõ szolgáltatás,
amennyiben az ingatlan nincs a köz-
csatornára rákötve. A közszolgáltatás
díjának megállapítását kormányren-
delet szabályozza. Ennek figyelembe-
vételével a közszolgáltató költségkal-
kulációt készít, amelynek alapján az
önkormányzat dönt. A közszolgáltató
javaslatánál alacsonyabb díj megálla-
pítása esetén a törvény jogosulttá te-
szi, a különbözet alapján számított
kompenzációra, melyet az önkor-
mányzat köteles megfizetni. 

A közszolgáltató költségkalkulá-
ciója alapján a díj mértékét 2013-
ban nettó 30 forintos, 1,3 százalé-
kos díjnövekedéssel állapítja meg.
A növekedést az energiaárak emel-
kedésével, az üzemeltetési költsé-
gek növekedésével, az adózási sza-
bályok változásával, a várható inf-
lációval, valamint a csatornázottság
elõrehaladtával, a csökkenõ igé-
nyek együttesével indokolják. 

MTI - Sz.Zs. - V.M.

AAnnyyaaggiillaagg iiss ttáámmooggaattjjaa NNaaggyykkaanniizzssaa
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2012. december 6.

December 6., 13., 20. 
16.30 óra KEREKÍTÕ - mondókás
félóra 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bérlettel
600 Ft/család. www.kerekito.hu 

December 6. 17.30 óra
Sánc Mûvelõdési Ház
"HULL A PELYHES FEHÉR HÓ"
- Mikulás est. Minden gyereket szere-
tettel várunk! A belépés díjtalan.

December 7.
"KERÍTÉST BONTOK"
Az Ismerõs Arcok zenekar lemezbe-
mutató koncertje. Belépõdíj: elõvétel-
ben 2000 Ft, a koncert napján 2500 Ft.

December 8. 15 óra
ADVENTI KÉZMÛVES 
JÁTSZÓHÁZ
Közremûködnek: a Kiskanizsai óvo-
dások karácsonyi népi gyermekjáték-
okkal. Karácsonyi képeslap és ajándé-
kok készítése. Logikai és fejlesztõ já-
tékok bemutatója és vására. A belépés
díjtalan.

December 8.
A MAGYAR TÖRTÉNELEM
NAGYMÚLTÚ TEMPLOMAI -
Gránitz Miklós, a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje polgári tagozata cím-
mel kitüntetett fotómûvész kiállítása
Megtekinthetõ: 2013. január 6-ig.

MISZTIKUS INDIA - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból. Megte-
kinthetõ: 2013. január 12-ig.

December 15. 16 óra
A BOJTÁR NÉPZENEI EGYÜT-
TES KARÁCSONYI PROGRAMJA
16-17 Magyar karácsony - koncert 
17-18 Táncház. Közremûködnek: a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola népzene tagozatos
növendékei.

TÁVOLI UTCÁK ÜZENETE -
Plakátkiállítás. 
Megtekinthetõ: 2013. január 12-ig.

December 21. 13-16 óra
ADVENTI KÉZMÛVES 
FOGLALKOZÁS
Ajándékkártya indiai pecséttel, 
ajándékkísérõ kreatív papírból, 
olvasósarok és további meglepetések

December 6., 7., 20., 21., 16 óra
VIRÁGKÖTÕ 
TANFOLYAM

December 12. 10 és 14 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ
a Bojtár Népzenei Együttes adventi
koncertje
Belépõdíj: 800 Ft.

A Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampuszának nyílt napjára
került sor, melyre a felsõoktatási
intézmény a középiskolás diáko-
kat várta a Pannon Egyetem ka-
rainak, valamint szakjainak be-
mutatása apropóján.

Az ismertetõn belül az érdeklõ-
dõk pályaorientációs tanácsadáson
is részt vehettek. Birkner Zoltán
kampusz-igazgató elmondta,
Nagykanizsán tizenegy szak közül
válogathatnak leendõ hallgatóik és
továbbra is céljuk, hogy minõségi
vidéki egyetemmé váljanak, ami-
vel elérhetik, hogy a fõvároson kí-
vüli felsõoktatási világ is megbe-
csült legyen.

A nyílt napon tulajdonképpen
(Keszthellyel és Veszprémmel kie-
gészülve) az egész egyetem
mutatkozott be, melyen 10 ezer
hallgatót számlálnak jelenleg.
Birkner kiemelte, lényeges, hogy
úgymond a fiatalok ne lõjjenek
mellé, és az egyre élesebb piaci
versenyhez próbálják igazítani
hasznosítható tudásukat. Hiszen
azzal idõ, energia és pénz “takarít-
ható meg”, ha valaki olyan ismere-
teket szerez, melyeket az elkövet-
kezendõ évtizedeiben hasznosítani
is képes a padsoraikból kikerülõ
ember.

Az intézmény bemutatkozása
során kiemelt hangsúlyt kapott,
hogy a Pannon Egyetem ember-
léptékû intézmény, melyen a fiata-
lok olyan kapcsolati és bizalmi tõ-
kére tehetnek idõvel szert, melye-
ket a késõbbiekben akár komoly
pénztõkére is válthatnak.

A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakkép-
zõ Iskola Thúry György Tagin-
tézményének tanulója, Komá-
rovics Melitta a Budapesten szer-
vezett poszterversenyen alkotá-

sával elsõ helyezést ért el. A kö-
zös ötletet Horváth Zsófia mutat-
ta be a zsûrinek az ünnepi konfe-
rencián. 

A Világörökség 40 éve címû pá-
lyázatot az UNESCO Világörök-
ség Egyezménye aláírásának 40.
évfordulója alkalmából szervez-
ték, a diákok kreatív poszter mun-
káit ezen témakörben várták. 

– A képünk középpontjában a
magyar világörökségek helyszínei
láthatóak, kiemelve a Budai Várat,
mivel a Nemzeti Galéria fantaszti-
kus gyûjteménye itt látható – mu-
tatta be a képet Horváth Zsófia. A
poszteren M.S. mester, Rippl –
Rónai József, Csontváry Kosztka
Tivadar, Szinyei Merse Pál és
Ferenczy Károly alkotásainak egy-
egy részlete látható.

Lukács Judit, a lányok felkészí-
tõje elmondta, az iskolában már
kilenc éve érettségizhetnek a tanu-
lók rajz illetve mûvészettörténet
tantárgyból. Hozzátette, a cukrász
tanulók a felkészülés alatt többféle
technikával megismerkedtek és a
vizuális alkotó és befogadó tevé-
kenységük irányításával jöttek lét-
re a munkák. Melitta munkáit, aki
rajzból érettségizett magas szintû
elõadásmód jellemzi és vizuális el-
képzelései rendkívül egyéniek,
melyet bizonyít a Helikon arany
minõsítése is.

A nyertes mûvet kiállították a
Budapesti Kommunikációs és Üz-
leti Fõiskolában, de a másik pél-
dány a Thúry tagintézményben is
megtekinthetõ. A háttérmunkában
Almás Piroska, Bali Judit, Kunvá-
ri Zoltán és az Art Stúdió (Mátyás
Zoltán) vett részt.

A test nélküli szellem és a
léleklátta világ összeolvadása tá-
rul mindazok elé, akik megte-
kintik Sebestyén János alkotó-
mûvész munkáiból nyílt tárlatot
a Palini Általános Iskola galériá-
jában. A tárlaton olyan festmé-
nyek láthatók, melyek nemcsak
elgondolkodtatóak, hanem – kü-
lönleges forma- és színviláguk-
nak köszönhetõen – harmóniá-
val teli pozitív élményt nyújta-
nak szemlélõiknek.

A Palini Iskola a mûvészeti ne-
velésre (a diákok ez irányú orien-
tálására) is nagy hangsúlyt fektet.
Ennek egyik ékes bizonyítéka az,
hogy idõrõl idõre – a különbözõ

programok, rendezvények mellett-
képzõmûvészeti kiállításokra invi-
tálják a tanulókat, érdeklõdõket
egyaránt. A tárlatoknak az intéz-
mény galériája ad otthont: lehetõ-
séget biztosítva a kortárs mûvészet
nemzetközileg elismert alkotói-
nak, hogy elérhetõ közelségbe
hozzák látásmódjukat, sajátos mû-
vészi érzésvilágukat a fiatal gene-
rációnak. Az idei tanév – e tulaj-
donságokkal is jellemezhetõ – má-
sodik kiállítása, a Kendlimajori
Mûvészteleprõl is jól ismert Se-

bestyén János munkáival – az él-
mények találkozását jeleníti meg:
a finomságot, az összhangot, oly-
kor pedig a vehemensen pulzáló,
ám mégis lágy tüzet. 

A tárlat ünnepélyes megnyitóján
Péntek Lászlóné igazgatóhelyettes
köszöntõ gondolatai után az iskola
diákjainak zenés, énekes, lírai mû-
sora tükrözte azt a vegyes színvilá-
got, melyek a kiállított festménye-
ken is fellelhetõek. Érthetõek, sze-
rethetõek, ugyanakkor igazi álom-
világot hoznak el Sebestyén János
mûvei – emelte ki beszédében Wil-
heim Gábor. A Kendlimajori Mû-
vésztelep (egyik) megálmodója, a
mecenatúrájáról (is) ismert szak-
ember beszédében közelképet
adott az alkotó pályafutásáról. El-
mondta: Sebestyén János a moszk-
vai Állami Szurikov Képzõmûvé-
szeti Akadémián kezdte s végül a
Budapesti Képzõmûvészeti Fõis-
kola festõ szakán fejezte be tanul-
mányait. Így lehetõsége nyílt arra,
hogy több mint húsz ország mûvé-
szei közt fejlõdjön, töltekezzen s
nyithasson új kapukat – kapcsola-
tai révén – más nemzetek földjén
történõ bemutatkozásának. Wil-
heim Gábor kihangsúlyozta azt is,
hogy a rendszeresen – mind bel- és
külföldön – kiállító mûvész mun-
kái számos köz-és magángyûjte-
ményben megtalálhatóak. Azon-
ban Sebestyén János nemcsak
ecsetvonásaival simította be magát
a mûvészet vérkeringésébe, hanem
azzal is, hogy különbözõ, nívós
színházi produkcióban vesz/vett
részt, többek között összmûvészeti
estek szervezésével. Éppen ezért 

(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
...nehéz meghatározni pusztán

néhány gondolattal, mi rejlik iga-
zán az alkotóban – ismerte el Wil-
heim Gábor beszédében – ám a
mûvészet valódi lényege a meg-
foghatatlanság, és az örök változa-
tosság. Ez a gondolat pedig méltán
igaz Sebestyén Jánosra, aki a tár-
latnyitó ceremónia után az iskola
diákjainak – rendhagyó tanítási óra
keretében – ízelítõt adott egyedi
festészeti stílusából. 

A zalaegerszegi Ady Endre Ál-
talános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézményben lezajlott megyei
mûvészettörténet versenyrõl
szép eredménnyel tértek haza a
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola Csokonai úti székhelyin-
tézményének 7. évfolyamos ta-
nulói.

Szokoli Mátyás, Kele Luca, Sza-
bó Helga az elsõ helyezést hozta el
a meglehetõsen széles spektrumot
felölelõ versenyrõl: a tájkép festé-
szetének történetiségérõl, egészen
a középkor szakrális mûvészetétõl
a kortárs törekvésekig. Minden
csapatnak a versenyt megelõzõen
egy pályamunkát kellett bekülde-
nie, amelyhez kapcsolódó tudásá-
ról természetesen a versenyen is
számot kellett adni – tájékoztatta a
Kanizsa Hetilapot Babati Csaba
mûvésztanár.

Újabb kiállítás nyílt a Nagy-
kanizsa és Térsége TISZK Alko-
tó Ifjúság Galéria és Kávéházá-
ban. Ezúttal az Általános Iskola
és Óvoda Kiskanizsa felsõ tago-
zatos diákalkotói mutatkoztak
be Átírások címû tárlatukkal,
mely december 31-ig tekinthetõ
meg.

Mérksz Andor ügyvezetõ igaz-
gató megnyitójában elmondta:
2011 óta képzõmûvészeti, iparmû-
vészeti és népmûvészeti területe-

ken mutattak be alkotásokat a ga-
lériában. Az alkotók eddig a kö-
zépiskolából kerültek ki, most vi-
szont egy újabb korosztály, az álta-
lános iskola felsõ tagozatosai mu-
tatkozhatnak be. Ahogy az ügyve-
zetõ igazgató kiemelte, a korábbi-
akhoz képest egy dologban lát kü-
lönbséget, mégpedig abban, hogy
sokkal több vidámságot, napfényt
vél felfedezni a képeken, mint az
idõsebb korosztálynál. 

A kiskanizsai diákok tárlatát
Babatiné Sörlei Ibolya pedagógus
mutatta be. Hangsúlyozta, a rajz-
órákon készült munkák tükrözik
azt a hagyományokra épülõ szem-
léletet, amely elsõsorban, a klasz-
szikus értékekre helyezi a hang-
súlyt, mint például a megfigyelé-
sen alapuló, így a modell alkalma-
zása által fejleszthetõ gondolkodá-
si mûveletek felhasználása. Továb-
bá, ugyanilyen fontos lépés az ana-
lógiák kreatív használata, a rajzi,
festészeti eszközök sokoldalú és
adekvát alkalmazása, a térben tör-
ténõ gondolkodás alapjainak meg-
teremtése, az ábrázolási rendsze-
rek közti átjárhatóság biztosítása,
melyek nélkül nem jönne létre az
alkotások sokoldalúsága. 

Némi túlzással német és angol
szótól volt hangos ezekben a na-
pokban a nagykanizsai Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
és Péterfy Sándor Általános Is-
kola székhelyintézménye, ugyan-
is a „kõrösis” diákok lelkesen
készültek a hagyományteremtõ
céllal életre hívott Nyelvi Hétre,
amely november 26-án hétfõn
vette kezdetét egy kiállítás meg-
nyitóval.

Az intézmény földszinti folyo-
sóján megtekinthettük azokat a tet-
szetõs projekt-tablókat, amelyeket
a tanulók készítettek választott té-
makörökben, német és angol nyel-
ven kidolgozva. A diákok alkotá-
saik révén bemutatták Nagy-Bri-
tannia és Németország városait,
nevezetességeit és hagyományait,
de ugyancsak szép számban kö-
szöntek vissza más témák is a tab-
lókon, a kedvenc állatoktól kezdve
egészen az univerzumig és termé-
szetesen a szeretet ünnepének in-
terpretálásáig.

A „kõrösis” diákok nyelvi és
verbális készségét fejlesztette az a

versmondó bemutató, melynek so-
rán karácsonyi versek és más szép-
irodalmi költemények hangzottak
el angol és német nyelven.

Ezt követõen látványos és meg-
hitt légkörû adventi ajándékkészí-
tésre invitálták a tanulók a szülõ-
ket: egy-egy csésze angol tea és
karácsonyi dallamok tanulása mel-
lett diákok, szülõk és pedagógusok
együtt készítettek adventi koszorú-
kat, asztali és ajtódíszeket, vala-
mint ajándéktárgyakat.

November 28-án fejtörõkkel tar-
kított német és angol nyelvi ver-
seny várták az alsó és felsõ évfo-
lyamos diákokat.

Másnap nyílt a több napig tartó
adventi vásár, melynek bevételét a
felsõ tagozat London-Párizs tanul-
mányi kirándulásának támogatásá-
ra fordítják.

A Nyelvi hét kapcsolódó prog-
ramjaként az Amerikai Egyesült Ál-
lamok kultúráját és érdekességeit
villantotta fel a Good morning
America, how are you? címû pop-
art kiállítás. A tárlaton a pop art mû-
vészeti stílust híven tükrözõ, retro
relikviák adnak közelképet a ’60-as,
’70-es évek korszakából. A Gelen-
csér Gábor pedagógus tulajdonát
képezõ lemezborítók, emlékpénzek,
fotográfiák reprezentálják a pop ze-
nei és vizuális kultúrájának sajátos-
ságait. Olyan értékeket vonultatnak
fel, melyek eligazodást adnak arra
vonatkozólag, mi mivé válhat az idõ
múlásával, illetõleg egyik mûfaj mi-
lyen benyomást gyakorolhat a má-
sikra – emelte ki Babati Csaba, ga-
lériavezetõ mûvésztanár a tárlat ün-
nepélyes megnyitóján. A modern
kori pop art stílus amerikai, elsõsor-
ban kapitalista ihletésû behatással a
jóléti társadalmat szimbolizálja el-
sõsorban, mely egyszerûsége és
szerethetõsége végett gyorsan tér-
hódítást nyert – pár évtizeddel ez-
elõtti kibontakozása folyamán. 

December 21-éig tekinthetõ
meg a 2012-es esztendõ utolsó ki-
állítása a Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola galériájában. 

Az Adventtõl karácsonyig címû
gyermekalkotásokat bemutató tár-
latot Farkas-György Patrícia rajz-
pedagógus nyitotta meg. 

Az ünnepváró hangulatot idé-
zõ mûsorban Árváné Szabó Judit
karvezetõ és az iskola alsó tago-
zatos énekkara, valamint Hor-
váthné Tóth Györgyi tanítónõ ve-
zetésével a 2.B osztály versmon-
dói „simogatták” meg elõadásuk-
kal a kiállítás-megnyitó résztve-
võit.

A Magyar Optikus Ipartestü-
let „A Látásért Alapítványa” és
a Magyar Vöröskereszt együtt-
mûködésében zajló „Szemünk
Világáért” program keretén be-
lül elkezdõdött a nagykanizsai
Családok Átmeneti Otthonában
élõ lakók szemészeti szûrõvizs-
gálata, melynek eredményekép-
pen késõbb – a következõ év ja-
nuárjában – szükség szerint in-
gyenesen megtörténik vala-
mennyi lakó szemüveggel való
ellátása is. – tájékoztatta lapun-
kat Turi Renáta, a Családok Át-
meneti Otthonának vezetõje.

A program célja országosan
mintegy 300 fõ rászoruló szûrése
és – szükség esetén – szemüveggel
történõ ellátása, ezévben kiemel-
ten a Magyar Vöröskereszt gyer-
mekjóléti- és szociális intézmé-
nyeiben élõ gyermekek és felnõt-
tek számára. 

A nagykanizsai otthonban élõ
14 év alattiak vizsgálata védõnõi
elõzetes felmérést követõen a
kórház szakrendelésén, a 14 év
felettiek vizsgálata pedig a nagy-
kanizsai Záhony Optikában zajlik
le. „Ezúton is köszönetünket fe-
jezzük valamennyi szakembernek
és a Záhony Optika vezetõjének
valamint szakembereinek a szû-
rõvizsgálatok lebonyolításában
nyújtott segítségükért.” – mondta
végül az intézményvezetõ.

B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.

KKõõrröössiiss ddiiáákkookk ssiikkeerreeii

KKiisskkaanniizzssaaii ddiiáákkookk
kkiiáállllííttáássaa

AA „„nnyyeellvveekk 
eexxpprreesssszz-vvoonnaattáánn””
BBeerrlliinnttõõll LLoonnddoonniigg

AAddvveennttttõõll 
kkaarrááccssoonnyyiigg

SSzzeemméésszzeettii
sszzûûrrõõvviizzssggáállaatt aa
CCSSÁÁOO-bbaann
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2012. december 6.

„Az idegen nyelv, az idegen
nyelv és az idegen nyelv. Manap-
ság gyermekem nélküle már
semmit sem tudsz kezdeni.” Me-
lyik korombelinek ne lennének
ismerõsek ezek a szavak? Talán
a legtöbbjük ennek ellenére sem
veszi túl komolyan ezt a kérdést.
Habár én nem ehhez a körhöz
tartozom, mégis a Németország-
ban eltöltött egy hét alatt jöttem
rá igazán, hogy ez tényleg meny-
nyire jelentõs.

Ugorjuk át a szokásos – „vasár-
nap este 6-kor 21 izgatott diák
várta a busz érkezését az iskola
elõtt”– kezdést, és térjünk a lé-
nyegre! Megérkezésünkkor Bad
Marienbergbe a vendéglátók már

kíváncsian vártak minket. Termé-
szetesen mi azonnal kiszúrtuk
magunknak a leghelyesebb fiú-
kat. A hosszú út után csak lepa-
kolni volt idõnk, és már bele is
dobtak minket a mély vízbe. Az
ismerkedés során, habár játékok-
kal történt, hegyeznünk kellett a
fülünket, hogy mindent megért-
sünk. Az esti bemutatkozó mûso-
runkban – erõsítve a sztereotípiá-
kat –, néptáncot mutattunk be, de
hogy feldobjuk a hangulatot, egy
kis Gangnam Style is elõ került.
Az este talán legizgalmasabb ré-
sze volt, amikor a „Megy a gõ-
zös...” címû dalt tanítottunk a he-
lyieknek. A németek pedig izgal-
mas prezentációkkal készültek
nekünk, Magyarország érdekes-

ségeirõl. Meglepõ módon hallot-
tunk új, számunkra addig isme-
retlen információkat országunk-
ról. A hét többi napja is mozgal-
mas volt, a szoros napirendbe
csak néha-néha fért bele egy-egy
fél órás szünet. A délelõttöket kö-
zösen töltöttük el, ilyenkor játé-
kosan próbáltunk egyre több új
ismeretet szerezni az Európai
Unióról. Ekkor derült ki számom-
ra, hogy õk mennyivel több isme-
rettel rendelkeznek ebben a témá-
ban. Ebéd elõtt történt meg a csa-
patok összesorsolása – magyarok
és németek vegyesen, általában
5-6 fõ –, akik együtt dolgoztak
délután egy prezentáción, amely
este bemutatásra került. Ezek el-
készítéséhez rengeteg internetes
oldalt és prezentációs programot
mutattak be nekünk, így lettek a
munkák a lehetõ legkreatívabbak
és leglátványosabbak. Sokak szá-
mára ez az elfoglaltság volt a leg-
kedvesebb, hiszen ekkor tudtuk
igazán elengedni magunkat és be-
szélgetni a németekkel. Õk na-
gyon segítõkészek voltak, így
egyáltalán nem volt probléma,
hogy valamiben segítséget kér-
jünk. Nyitottak voltak a magyar
szavak megtanulására is, ami ki-
tûnõen ment nekik. 

Nem tudom, a többiek hogy van-
nak vele, de a hét csúcspontja ne-
kem a bowlingozás volt. Alig 5

percnyi sétára volt a szállásunktól a
bowling terem, ahol 1 óra hosszat
mindenki gurította a golyókat.
Hogy egy kicsit fellélegezhessünk,
utolsó elõtti napunkon Bonnba
utaztunk. Délelõtt egy múzeumot
látogattunk meg, ahol nem kis fel-
adatot jelentett németül végighall-
gatni a vezetést, de megbirkóztunk
vele. A délutáni szabadprogram
után – nem is értem, miért – a lá-
nyok jelentõs része hatalmas, ru-
hákkal teli zacskókkal szállt fel a
buszra. Sajnos elérkezett a hazain-
dulás napja is. Délelõtt mindenki
bemutatta utolsó prezentációját.
Délután már nem volt hivatalos
program, ám egy spontán közös
éneklés során derült ki számunkra,
hogy az együtt töltött idõ mennyire
közel hozott minket egymáshoz.
Köszönet érte a kis német zongora-
mûvészünknek, Jaspernek. Ekkor
már mindenki érezte: vége van, ha-
zamegyünk. Utolsó fényképek az
új barátokkal, egymás kölcsönös
lájkolgatása a Facebookon, köny-
nyes búcsú és integetés a buszról.

Felejthetetlen hét volt ez
mindannyiunk számára. Új isme-
retek, barátságok és emlékek
egész életünkre. Köszönet ezért
Kovács Lívia tanárnõnek, aki
egész héten segített minket, és
persze a német diákoknak, akik-
nek volt elég türelmük hozzánk
és nem kis szeretettel fordultak
felénk. Sosem felejtünk el tite-
ket! Danke schön!

Kovács Adél 
BLG, 11.A

……hhooggyy ttéénnyylleegg EEuurróóppaa rréésszzee lleehheessssüünnkk
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Logisztikai konferenciára
Nagykanizsán, raktáravatásra
Sormáson került sor novem-
ber 28-án. A szervezõ Dél-Za-
lai Logisztikai Klaszter meghí-
vására kormányzati, egyetemi
és logisztikai szakemberek ta-
lálkoztak a Nagykanizsai In-
kubátorház és Innovációs
Központban, hogy megvitas-
sák a dél-zalai térség jelenlegi
helyzetét és a fejlesztés lehetõ-
ségeit. 

Mag János, a klaszter elnöke
nyitó elõadásában a 2011 óta mû-
ködõ szervezõdés céljairól, és ed-
digi tevékenységérõl tájékoztatta a
megjelenteket. Elõadásában ki-
emelte, hogy elsõsorban a raktáro-
zás és a beszerzési logisztika terü-
letét kezelik kiemelten. Emellett
egy olyan logisztikai gyakorlati
oktatóbázis létrehozásán dolgoz-
nak, amely szakemberek képzésé-
nek és továbbképzésének lehetõsé-
gét is biztosítja. Ezek szakmai hát-

terét a Pannon Egyetem és a gyõri
Széchenyi István Egyetem biztosí-
taná. Célként fogalmazódott meg a
hozzáadott érték növelése révén, a
versenyképesség fokozása. 

A konferencia következõ elõ-
adója Szabó László egyetemi okta-
tó volt, aki a térség logisztikai ta-
nulmánytervét ismertette. Az elõ-
adó a konténeres áruszállítás vas-
úti vonatkozásait is taglalta, s ki-
tért Horvátország Európai Uniós
csatlakozása nyomán kialakuló új
kihívásokra.  

A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium részérõl Tóth Tamás Ma-
gyarország logisztikai stratégiá-
ját vázolta. Amint az elhangzott,
az Európai Unió és Magyaror-
szág számára is kiemelt lehetõ-
ség a dinamikusan fejlõdõ ázsiai
országokkal való együttmûkö-
dés. A „keleti nyitás” az észak-
adriai kikötõket is érinti. Ezáltal
a rotterdami, hamburgi és bré-
mai kikötõkkel szemben a ten-
geri áruszállításban nyolc nap-
pal rövidülhet az idõ, ami a cé-
gek számára fontos tényezõ le-
het. 

Ez a gondolatmenet jelent meg
Mitja Dujc értékesítési menedzser
prezentációjában is, aki a szlovéni-
ai Koper kikötõjét mutatta be. A
fejlesztési tervekrõl szólva el-
mondta, a kikötõ és szolgáltatásai-
nak bõvítése jelenleg nagy ütem-
ben folyik. 

A Trieszt és vele együttmûködõ
települések logisztikai szerepérõl
Rodonyi Gergely, a T.O Delta kon-
zorcium magyarországi képvisele-
tének munkatársa számolt be. A
konferencia végkövetkeztetése az
volt, hogy a dél-zalai térség szá-
mára kitörési pont lehet az adriai
kikötõkkel történõ szorosabb
együttmûködés és egy nagyobb lo-
gisztikai központ létrehozása Zala
megyében, hiszen ezen kikötõnek
csak korlátozott mértékben állnak
rendelkezésre újabb fejlesztési te-
rületek. 

A konferenciát követõen Sormá-
son folytatódott a program, ahol a
Sprint Camion Zrt. új üzemcsarno-
kának ünnepélyes felavatására ke-
rült sor.

H.Gy.

BBõõvvüüllnneekk aa nneemmzzeettkköözzii llooggiisszzttiikkaaii kkaappccssoollaattookk
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SZALONCUKROK AZ ALÁBBI ÍZEKBEN KAPHATÓK:
Bailey's likõr
capuccino likõr
tojáslikõr
meggylikõr
kókuszlikõr
rumpuncslikõr
konyakmeggy
trüffel krémes
madártej krémes
banánkrémes
marcipán krémes
tejkrémes
kávékrémes
tiramisu krémes

erdei gyümölcs krémes
mogyorókrémes
gumicukros
zselés, tejkaramell
vajkaramell
kókusz, alma-fahéj
diabetikus
gesztenyekrémes
vadász feketeerdõ tej
vadász étcsokoládés
vadász Kid tejkrémes
tojáslikõrös függelék
Brandy orange függelék
kávékrémes függelék

Delice függelék
marcipános függelék
mogyorós függelék
konyakmegyes függelék
konzum hagyományos
konzum kétrétegû
(kakaó-narancs,
kakaó-kókusz, 
kakaó-rum, 
eper-
vanília)
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Kérjük, adományaikkal támogassák az
otthon gyermekeit!

Tisztelettel: MVK CSAO dolgozói és lakói

KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2012. december 6.10

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu

Szeretettel várjuk Önöket adománygyûjtéssel
egybekötött karácsonyi ajándékvásárunkra 
2012. december 13-án, 14-én, 15-én, 17-én, 
18-án, 19-én 12 órától 19 óráig 

a Kanizsa Centrumban.

A vásáron a Magyar Vöröskereszt nagykani-
zsai Családok Átmeneti Otthona lakói ál-

tal készített karácsonyi ajándéktárgyak
megvásárlásával Önök az otthon gyer-
mekeinek mindennapi gondozását és
szabadidõs programjait támogatják.

Kedves Lakosok!Kedves Lakosok!

A Kanizsai Kulturális Központ 2009 tavaszán kezdett bele felnõtt-
képzési programja elõkészítésébe. A KKK 2011-ben a TÁMOP-
3.2.3 pályázat keretében akkreditált felnõttképzési intézménnyé
vált. 

Ennek köszönhetõen alkalmassá váltunk felnõttképzési szolgáltatások
nyújtására, OKJ-s képzések szervezésére és lebonyolítására, a képzése-
ket követõen a résztvevõk munkaerõ-piaci és egyéb kompetencia-válto-
zásának vizsgálatára. Úgy gondoljuk, nem elég csak szakképesítéshez
juttatni a hallgatókat, segíteni kell õket a kiválasztásban, az elhelyezke-
désben, a tanulásban és olyan képességek megszerzésében, melyek nem
találhatók meg a képzési programok tematikájában, ugyanakkor a mun-
káltatók részérõl elvárásként jelentkeznek. Az intézmény 5 féle felnõtt-
képzési szolgáltatást kínál a tanulni vágyó felnõttek részére. Elõzetes
tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanács-
adás, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás, elhelyezkedési ta-
nácsadás, álláskeresési technikák.

Tehát lehetõségeinket kihasználva folytattuk felnõttképzési tevé-
kenységünket, melynek eredményeképpen 2012 õszén új OKJ-s
képzéseket hirdettünk meg: 
A tanfolyamok OKJ-s, államilag elismert szakmai képzettséget tanúsító
bizonyítványt adnak.

Ezek közül a Szállodai szobaasszony + német nyelv 100 órás tanfo-
lyamunk a Centrál és az Oázis Hotellal együttmûködve december 1-én
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban elkezdõdött. December hónap
közepéig a jelentkezõknek még van lehetõségük csatlakozni képzésünk-
höz, melyet elsõsorban azok számára ajánljuk, akik itthon és külföldön
a vendéglátás, turizmus területén, szállodákban szeretnének munkát

vállalni. A hazai és külföldi munkaadók viszont egyre nagyobb követel-
ményeket támasztanak a munkavállalókkal szemben. Képzésünkkel
ezen igények kielégítésére készítjük fel a résztvevõket, 40 óra német
nyelvoktatással egybekötve.  A tanfolyamot sikeresen befejezõ résztve-
võknek állásajánlatokat kínálhatnak a környezõ hotelek és panziók. 

A 180 órás emelt szintû Gyermek- és ifjúsági felügyelõ képzés meg-
felelõ létszám esetén december végén indul, melynek célja, olyan szak-
ember képzése, aki magatartásával példát mutat a fiataloknak, és segít a
gyermekek szociális fejlõdésében. Alapvetõen gyermekellátási alapfel-
adatokat lát el, szervezi és ellenõrzi a gyermekek napi tevékenységét.
Ezáltal a pedagógusok-tanárok nevelõi munkáját is segíti mind a bent-
lakásos, mind a bejáró oktatási intézményekben. Elhelyezkedési lehetõ-
ségek bentlakásos intézményekben, bölcsõdékben, gyermek- és ifjúság-
védelmi, valamint szociális és oktatási-nevelési intézményekben kínál-
koznak. 

A 100 órás 3 hónap idõtartamú középszintû Okj-s Számítógépes adat-
rögzítõ képzésünk indítását szintén december végén tervezzük. A kép-
zés sikeres elvégzésével a résztvevõk, mint az adatfeldolgozás, iratke-
zelés területén jártasságot szerzett, képzett személyek olyan alapvetõ el-
méleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amely révén bármely
adminisztrációs rendszerben képesek iratokat, dokumentumokat kezel-
ni, ügyvitel technikai eszközöket használni, számítógépet kezelni.

Képzéseinkre továbbra is várjuk a jelentkezõket, melyek megfelelõ lét-
szám esetén decemberben kezdõnek.

Jelentkezni lehet a 319-202-es telefonszámon, vagy a 30-693-2445-es
mobilszámon. Részletes információkat talál még a KKK honlapján
(www.kanizsaikultura.hu) a felnõttképzési oldalon.

Munkaerõpiaci kképzések aa KKanizsai KKulturális KKözpontban

42.qxd  2012.12.05.  12:20  Page 10



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 11

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2012. december 6.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város  jegyzõi munkakörének betöltésére.

A részletes pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet
internetes oldalán a közszolgálati állásportálon: www.nki.gov.hu, www.kozigal-
las.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - jjeeggyyzzõõ

Tisztelt nagykanizsai lakosok!
A Polgármesteri Hivatal egyes osztályait érintõen december hónapban az alábbi vál-
tozások várhatók:
A Közterület Felügyelet 2012. december 3-tól december 5-ig új helyre a Király u. 47.
szám alá költözik. Ezen idõszak alatt az ügyfélfogadás szünetel, azt követõen december
6-tól az ügyfélfogadás már a Király u. 47. sz. (II. emelet) alatt történik.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális Osztályán
2012. december 3-tól december 5-ig szünetel az ügyfélfogadás. A Szociális Osztály
ügyfélfogadása 2012. december 31-ig változatlanul a Polgármesteri Hivatal Eötvös
tér 16. sz. alatti épületében történik.
A Közigazgatási Osztály az ügyfeleket 2012. december 3-tól a Polgármesteri Hiva-
tal Erzsébet téri épületében (Erzsébet tér 7., II. emelet) fogadja.
Az Alapellátási Intézmény 2012. december 3-tól a Védõnõi Szolgálat mellé, a Petõ-
fi u. 5. szám alá költözik. 
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ügyfélfogadások ideje változatlan marad.
Az esetleges kellemetlenségekért türelmüket és megértésüket kérjük és köszönjük.

Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzõ

KKööllttöözznneekk aa HHiivvaattaall eeggyyeess oosszzttáállyyaaii

Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló
91/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására

Balogh László képviselõ 2012. novemberében elõterjesztést nyújtott
be az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011.
(XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására.
Az indítvány célja a Rákóczi u. 40. sz. (1292 hrsz.) ingatlan kivétele
az utcaképi védettség alól, azaz a rendelet 1. melléklet U-9 Védett ut-
caképek táblázat Sugár utcai ingatlanok 7. sorának törlése.
Az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI.
4.) ök. rendelet 3. § (5) bekezdése szerint: "A helyi védelem kimondá-
sával vagy törlésével kapcsolatos javaslatot az errõl szóló döntést
megelõzõen 30 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján közhírré
kell tenni. A közhírré tétel idõtartama alatt a javaslattal kapcsolatos
elõterjesztés megtekintését biztosítani kell." 
Ezért a módosított tervet 2012. november 30-tól 2012. december 30-
ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A módosítással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a közszemlére
tétel idõtartama alatt a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben lehet jelezni.

Cseresnyés Péter polgármester

AAzz ééppíítteetttt kköörrnnyyeezzeett éérrttéékkeeiinneekk hheellyyii
vvééddeellmméérrõõll 

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások idõpontjai
30155/3. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, december 19. 10:30
óra. 
30155/4. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, december 19. 11:30
óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,tel.: 20/849-2330. Versenytárgyalási felhívás
és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ
a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értéke-
sítés alpontja alatt.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss IIII..

hi
rd

et
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RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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„Ismertem egyszer egy kisle-
ányt. Talán te is ismerted, te is,
meg te is…” A népszerû írónõ,
Tutsek Anna legismertebb ifjú-
sági regényének gondolatai ka-
varogtak bennem, amikor szem-
ben ült velem Szász Mónika, akit,
bevallom, korábban nem ismer-
tem. Ám mégis úgy éreztem, ta-
lálkoztam már vele, de aztán rá-
jöttem: nem pont a 20 éves mik-
lósfai hölggyel, hanem olyan,
hozzá hasonló nõkkel, akik szin-
tén súlyproblémákkal küszköd-
nek. Ennek ellenére Mónika
mégis boldog, mosolyog, sõt, mi
több: nem fél megmutatni a kül-
sõ szépségét a világnak, ízléses,

mûvészi fotókon keresztül. Hi-
szen nem a kövérség a taszító –
hanem azok az emberek, akik
torz tükröt tartanak eme fiatal
lány, és sok ezer sorstársa elé,
akiket nem konfekcióméretû,
standard testtel áldott (vagy át-
kozott) meg az élet…

Lehet, hogy ezen nõk látszólagos
szépsége ínyencség másoknak, bár,
ha közhellyel kívánnék élni, a deko-
ratív csomagolás ellenére lehet „al-
más” a beltartalom, viszont fordítva
is igaz: ha kívül nincs is Aphrodité-
ábrázata egy lánynak, attól még a
belsõje lehet annyira csodálatos,
mely kompenzálja azt, amit a sors
egyik kezével szûken mért…

Mielõtt megérkeztem volna a be-
szélgetésünknek otthont adó cuk-
rászdába, felkészültem arra, biztos
egy szomorú, önmagával elégedet-
len lánnyal fogok találkozni, noha
elõtte már láttam róla fényképeket,
amiken majd’ kicsattan a boldog-
ságtól és az önbizalomtól. Szász
Mónika azonban megcáfolta félel-
meimet. Még a szeme is mosoly-
gott – az egész lényérõl nem is be-
szélve – amikor próbáltam feltérké-
pezni belsõ énjét. Mert külcsíne lát-
hatóan elbûvölõ, sugárzó. S való-
ban szép, még akkor is, ha ez a fo-
galom szubjektív. Ezt már mások is
észrevették. Olyanok, akik mindezt
elismeréssel jutalmazták. A Miss
Dundi és Dögös Szépségversenyen,
ahol a miklósfai lány az élbolyban
végzett. Pedig ott nem a belsõ szép-
ségével kellett tündökölnie: hanem
– harmóniába és lágyságba öltözte-
tett – szépségével. 

„Én is szép vagyok, a plusz kiló-
im ellenére is. Még ha sokan nem
is így gondolják, én elfogadom/el-

fogadtam magam. Nem akarok
modellalkatot, ugyanis mindezért
kínoznom kellene a testem, sõt, ta-
lán még a lelkem is. 90 kg vagyok,
ami lehet, az orvosi szakkönyvek
szerint sok (k), ám ép testemben
tud csak lakozni ép lelkem… S
elõfordulhat, hogy a diéta, a né-
hány mínusz kiló elvenne belõlem
mást is – a zsír mellett – ami en-
gem teljessé tesz. Persze, azért ezt
nem mindig gondoltam így” –
kezdte a beszélgetést az emberek
felé nyitott, barátságos szemlélet-
ben élõ Szász Mónika.

– A kövér szóra a magyar nyelv
találékony szinonimákat tálal. Du-
ci, dödös, dagi, molett, nagydarab

vagy a divatos teltkarcsú kifejezést.
Nem is tudom igaziból megragadni
azt a jelzõt, amellyel megkérdez-
hetném – sértésektõl mentesen –
hogy mindig is „nagyobb mérettel”
rendelkeztél az áltagosnál?

– Igen – mondja félszegségemen
nevetve. – Persze, volt idõ, hogy
ez bántott, aztán az élet mindig do-
bott elém olyan dolgokat, amik
jobban fájtak, mint a plusz súlyom.
Ám próbáltam azért harcolni ez el-
len, igaz, nem sokáig. Mert ez a
„meccs” már a rajtnál eldõlt. So-
sem leszek manöken-alkatú, de at-
tól még lehetek boldog. Ahogy az
is vagyok. Talán a súlyomba van
ágyazva a felhõtlen öröm minden
mozaikdarabja. Persze, ehhez kel-
lett az is, hogy szerelmes legyek és
viszont szeressenek. Ez az érzés
elvonta a figyelmemet arról, hogy
a feleslegemre koncentráljak.

– A boldogság is hizlal, tartja a
mondás. Ez rád is igaz (volt), amikor
négy éve találkoztál a szerelmeddel,
akivel a mai napig együtt vagy?

– A szerelem sok erõt ad, ez
tény. 16 évesen, amikor megismer-
tem a „másik felem”, elkezdtem –
még jobb ízûen – enni, noha addig
volt olyan, hogy sanyargattam a
testem ilyen-olyan fogyókúrával.
Aztán találkoztam valakivel, aki
elfogadott és megszeretett így is.
Neki én vagyok a szép, nekem pe-
dig õ az unikum, a C-vitamin a
mindennapokban. A lélekdonor,aki
elõtt nem kell szégyellnem ma-
gam. Igaz, amúgy sem vagyok ma-
gamba forduló, szorongó típus…

– Ha mégis, akkor a kamera
mindezt levetkõzteti, ugye? Ugor-
junk akkor egy „nagyot” az évek
számát tekintve túl fiatal, átélt,
megélt esztendõid tükrében. Ho-

gyan s mikor jött az életedbe a má-
sik nagy „szerelem”, a modell-
kedés? 

– Éppen egyik érzelmi-magán-
életi viharom korszakában, még
másfél évvel ezelõtt. Akkor egy
barátom, Turi István, aki fényké-
pezõgépével mûvészi módon rög-
zít és láttat mindent, mindenkit,
kért fel arra – az Ég tudja, miért –
hogy hadd „lõjön” rólam pár felvé-
telt. Gondoltam, jó hecc, idõtöltés
lesz ez nekem, ám a végeredmény-
ben magam sem hittem. 

– Elkészültek az elsõ fotók. Mi-
lyen érzés volt szembesülnöd a sa-
ját „tükörképeddel”?

– Miután megláttam a fényképe-

ket, olyan volt, mintha tükröt tar-
tott volna elém a külvilág, de ezút-
tal nem torz tükröt. Szépnek láttam
magamat, olyannak, amilyennek
talán soha. Bár ezt az „átváltozáso-
mat” – mint „hernyóból pillangó”
már akkor is éreztem, amikor far-
kasszemet néztem István kamerá-
jával… Levetkõztem a gátlásai-
mat, és fejet hajtottam a sors elõtt,
s beláttam: én is szép vagyok.

– Az önmagaddal való megelé-
gedésed követte a Budapesten idén
lezajlott szépségverseny?

– Mondhatni így is, bár elõtte
még Turi István, aki mára már
személyes „fotósnagykövetem-
mé” avanzsált, fényképezett en-
gem, minden szögbõl, minden
formában. Viccet félretéve, ezek
a felvételek portré- és egész ala-
kos fényképek voltak. Ám min-
den fotózás, kattintás úgy hatott
rám, mint egyfajta dopping. De
nem káros, hanem léleképítõ
szenvedély – ezzé vált nálam az
amatõr modell –lét. Aztán egy
közösségi oldalon olvastam a
Miss Dundi és Dögös Szépség-
versenyrõl, és belevágtam. Nem
is maga a verseny, hanem az ott
kapott megerõsítés adott löketet,
jobban, mint egy mámort adó
csoki a mindennapokhoz. Elõkelõ
helyezéssel, szép eredménnyel
végeztem, de a legfontosabb:
visszajelzést, megerõsítést kap-
tam és erõt a folytatáshoz. Mert a
közeljövõben szintén készülök
egy hasonló jellegû megmérette-
tésre: végezzek ott akárhol, akár
a dobogósok, akár a sereghajtók
között, tudom, hogy nem vesztet-
tem. Hiszen megtanultam maga-
mat elfogadni, és ami a legfonto-
sabb: elfogadtatni. 

– A pozitív életszemléleted akkor
is átragyog a mindennapokba,
amikor épp nem fotóznak? Egyál-
talán milyen világ vesz körül, ami-
kor nem a fényképész kamerája te-
remt körülötted aurát, és egy más
bolygót?

– Imádom a gyermekeket. Per-
sze, sokan mondják ezt, de szá-
momra az õszinte, tiszta szeretetet
õk nyújtják, ahogy én is nekik. Kü-
lönösen a beteg gyerekek, akikkel
foglalkozni szeretnék. Ilyen vona-
lon tanulok jelenleg is, de amíg a
tudásom bõvítem, tapasztalatot
szerzek, a tiszta érzés feléjük pe-
dig már alapjáraton adott. Azért
egyelõre (még) a párommal nem
tervezünk családot, hiszen túl fia-
talok vagyunk, az élet pedig oszt-
hat nekünk – együtt vagy külön
–más „lapokat” is…

– Most az újságírói szememet
használom kamerának. Olyan ob-
jektívvel, amely a belsõdbe is lát. S
ha jól leselkedik, terveket, álmokat
fedez fel benned. 

– Igen, ahogy mondod. Izgalom-
mal készülök a pár hónap múlva
megrendezendõ szépségversenyre,
valamint, a Petõ Intézetbe szeret-
nék felvételt nyerni, hogy leendõ
hivatásomhoz, a sérült kicsik men-
torálásához, gondozásához min-
dent megtanulhassak, szakmailag
is, hiszen az emberi, emocionális
töltetem már amúgy is megvan
mindehhez. Azonban tudom, a jö-
võ még sok mindent – rosszat, jót
egyaránt – ad majd még nekem.
Ám, én állok elébe: masszív ka-
rosszériával (testtel), erõs lélekkel,
s összetörhetetlen szívvel, igazi
idõtálló „motorral”.

Szabó Zsófi

TTeesstteemm aa vvééddjjeeggyyeemm,, ffoottóómm aa nnéévvjjeeggyyeemm
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2012. december 6.

Horoszkóp

Lelkesedéssel vág bele az ünnepek elõtti
tennivalókba, de a tettvágya gyorsan el-
halványul. Ha nagyobb érdeklõdést mu-
tat a partnere iránt, az õ együttmûködését
is könnyebben elnyeri.

A zûrzavart még mindig nem szüntette
meg maga körül. Ha továbbra is csak ha-
logatja a partnerkapcsolatát érintõ kérdé-
sek megoldását, mindkettejük élete zsák-
utcába jut. Merjenek végre változtatni. 

Energiával fûtötten foghat hozzá a kará-
csonyi készülõdéshez. Jó hangulatban
lesz a hétvégén, éppen ezért még idejében
kitalálhatja, hogy mit kívánjon magának
Luca napján, a varázslatok éjszakáján. 

Figyeljen az egészségére, és szedjen több
vitamint. Így akár beleláthat a közvetlen
környezetében élõk gondolataiba is.
Könnyedén kitalálhatja azt is, hogy milyen
karácsonyi ajándékra vágyakozik a párja.

Érzékenyebb lesz a hétvégén a megszo-
kottnál. Gyengédséget szeretne, de az el-
várás, a mindenkinek megfelelni akarás
miatt lemond róla. Ne sértõdjön meg a
párjára, közeledjen hozzá türelmesen.

Hangolódjon rá idejében a karácsonyra, de
a kívánságaival azért ne essen túlzásba. A
bolygóállások azt jelzik, nagyon rámenõs
lesz e tekintetben. Képes lesz még a sötét
éjszakába is belesóhajtani az óhaját.

Jó tett helyébe jót várhatsz. Ez a mondás
nemcsak a mesékre érvényes, igazságtartal-
mát érdemes a felnõtteknek is megfontolni.
Lepje meg tehát karácsonyi ajándékkal azt
a hozzátartozóját is, akit kevésbé kedvel.

A hétvége kiváló alkalom lesz akár a bulizás-
hoz, akár a randevúzáshoz. Atitkaira azonban
vigyázzon, ne ossza meg mindjárt valameny-
nyit az új ismerõseivel. Ha még nem találta
meg a párját, kérje az angyalok segítségét.

Hajlamos lesz túlzásokba esni a hétvégén, sõt
az is elõfordulhat, hogy új oldaláról mutatko-
zik be a környezetében. Titokban már készül
a boszorkányok éjszakájára, a kívánságai
összeírásánál azonban legyen mértéktartó.

Ha netán valamilyen pénzügyi befektetésen
töri a fejét, a siker érdekében végezzen el
elõtte egy tanfolyamot. A romantikus szere-
lem jellemzi továbbra is a párkapcsolatát,
ami hosszú idõre feltölti energiával. 

Ötletei lehetõleg a munkával legyenek
kapcsolatosak, a szilveszteri bulizással
még várhat. Addig az otthoni kötelezett-
ségének is eleget kell tennie némi takarí-
tás, bevásárlás bevállalásával.

Váratlan helyzetekbe keveredhet a hétvé-
gén. Csak nyugodtan lazítsa el magát, hisz
nem árt meg az egészségének, és nem kap
érte otthon se "hideget", se "meleget". A fel-
gyülemlõ feszültségét oldja fel meditálással. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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IINNGGAATTLLAANN
Nagykanizsa Zárda u. 9-ben 76 m2-

es, második emeleti, cirkofûtéses la-
kás, beépített fa bútorokkal (konyha,
elõszoba) eladó. Kettõ szoba, konyha-
nappali, fürdõ, kamra, elõszoba, WC.
Gépkocsibeállóval. Irányár: 14 millió
Ft. Érd.: +3620/950-9527 (7541K)

Gutorföldén lévõ kétszobás családi
házamat elcserélném nagykanizsai
önkormányzati bérlakásra. Érd.:
0630/296-8814 (7542K)

Csengery úton két szoba + konyha +
fürdõszobás bútorozott albérlet kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 0630/227-3294
(7544K)

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi  népi
parasztbútorokat és ruhákat, vala-
mint használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7523K)

Lábon álló diófát magas áron
vásárolok. Érd.: 0620/2747-010
(7544K)
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Kanizsai HASZNOS

2012.12.10 - 14. ÜNNEPI VÉRADÓHÉT Nagykanizsán
2012.12.10. HÉTFÕ 13:00 – 18:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár
u. 28. 2012.12.11. KEDD 13:00 – 19:00 Kanizsa Centrum, Nk.
Táborhely u. 4. 2012.12.11. SZERDA 13:00 – 19:00 Kanizsa Cen-
trum, Nk. Táborhely u. 4. 2012.12.11. CSÜTÖRTÖK 13:00 – 18:00
Kanizsa Centrum, Nk. Táborhely u. 4.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

Megtartotta díjátadóját a vá-
rosi kispályás labdarúgó-baj-
nokság dobogósainak a Városi
Football Szervezet. Öt osztály
gyõzteseit értékelték, hogy innen
már a jövõre fókuszálhassanak a
csapatok.

A városvezetés részérõl Karádi
Ferenc alpolgármester köszöntötte
a megjelenteket, emellett Kápol-
nás Zoltán, a szervezet vezetõje
röviden értékelte is a márciustól
novemberig tartó sorozat történé-
seit. Mint kiemelésre került, kirívó
fegyelmezetlenség nem történt,

bár ehhez a hallgatóság soraiból
azért elhangzott: „... mert gyor-
sabb volt a játékvezetõ”, de ahogy
ebben az esetben, a pályákon is a
jó hangulat volt túlsúlyban.

Mint elhangzott, a március végi
rajtig lesz jó néhány torna a csapa-
tok számára, hogy onnantól már
ismét a több száz embert megmoz-
gató bajnokságé lehessen a fõsze-
rep.

Ahogy arról már korábban
portálunkon beszámoltunk, a baj-
noki címet, vagyis a Premier osz-
tályt (megvédve bajnoki címét) a
Channel 2000 nyerte 28 ponttal,

megelõzve az RMP Földi (24), va-
lamint a Higany FC együttesét
(19). Az elsõben DZ Vízmû SE
(25), Szemere-Pen (22), Kanizsa
Klub (18) sorrend alakult ki. A má-
sodik vonalban a Higany egyik
szakosztálya, vagyis a Higany FC
Junior (57) zárt az élen, második
az 1. FC Chemotox (52), harmadik
az E.ON Kanizsa (40) lett.

A harmadik liga a Hélium FC
(55) sikerét hozta, másodikként a
Kispálya FC (46), harmadikként a
KisBaCe (38) zárt. Az öregfiúk
mezõnyében a Senior A-ban Tip-
Top (59), Bianka Pizzéria (56),
MU-VILL (42) lett a sorrend, a
Senior B Tintahal HK (34), FC
KAU (28), König (24) végsõ állást
hozott.

P.L.

NNeemm vvoollttaakk vveesszzééllyybbeenn 
aa jjááttéékkvveezzeettõõkk sseemm......

A Nagykanizsai TE 1866 vívó
szakosztálya a hétvégén rendez-
te a már hagyománnyá vált Mi-
kulás Kupát alsó- és felsõ tago-
zatos növendékeknek. A hat kü-
lönbözõ számban folyó háziver-
senyre zalaegerszegi kardvívók
is ellátogattak. – mondta el Piecs
Andrienn, a vívószakosztály ve-
zetõje.

Eredmények
Felsõ tagozatos férfi kard (12

induló): 1. Milassin Mór, 2. Ba-
logh Ádám, 3. Farkas Márton,
4. Abay Nemes, Ádám, 5. Dobó
Ádám, 6. Karosi Gergely, 7.
Horváth Gergõ, 8. Horváth Már-
ton, 9. Takács Kornél, 10. Hor-
váth Barna, 11. Tóth Ádám Má-
tyás, 12. Kontra Bálint. Felsõ

tagozatos nõi kard (5 induló): 1.
Mádé Réka, 2. Simone Lovell,
3. Varga Virág, 4. Horváth Kitti,
5. Fata Nóra. Alsó tagozatos
férfi kard (1 induló): 1. Kiss
Gergely. Alsó tagozatos nõi
kard (4 induló): 1. Kozári Dóra,
2. Kobra Virág, 3. Fata Flóra, 4.
Farkas Veronika. Kezdõ csoport
férfi kard (7 induló): 1. Krasz-
nai Kristóf, 2. Mikler Barna, 3.
Zadvarecz Máté, 4. Tiborcz
Áron, 5. Süle Martin, 6. Olasz
Ákos, 7. Papp Viktor. Kezdõ
csoport nõi kard (6 induló): 1.
Sánta Fanni, 2. Györkös Ramó-
na, 3. Simon Júlia, 4. Simon
Kata Luca, 5. Lõczi Hanna, 6.
Lengyel Eszter.

Kanizsa

AA vvíívvóókknnááll jjáárrtt aa MMiikkuullááss

Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE I (2.) –
Zalakaros és Térsége SE (1.) 12:6 

NB III Dél-Dunántúl férfi asztali-
tenisz-mérkõzés, 9. forduló. Nagy-
kanizsa. Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4, Hor-
váth Dávid 2, Gyöngyösi Áron 1 és
a Berdár-Szuhanyik páros. 

Az eddig veretlen Zalakaros csa-
patát fogadta a kanizsai elsõ csapat.
A megyei rangadón a vártnál sok-
kal biztosabban nyertek a hazaiak.
A két rutinos játékos, Berdár és
Szuhanyik nagyon biztosan hozta a
négy-négy egyéni mérkõzést és a
párost, de a visszatérõ – saját neve-
lésû – Horváth Dávid is remekül
kezdte a meccset.

HHoozzttáákk aa rraannggaaddóótt
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2012. december 6.

Aquaprofit Nagykanizsai TSK
(1.) – Dunaharaszti MTK (8.)
9:3

NB I sakk csapatbajnoki mérkõ-
zés, 5. forduló, Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Balogh Cs. - Jovanovics döntetlen,
Ivanisevics - Gonda L. 1:0, Pintér
J. - Faragó I. döntetlen, Bánusz -
Popovics Á. 1:0, Bérczes Dávid -
Tompa J. 1:0, dr. Flumbort - Lo-
ránd döntetlen, Medvegy Z. -
Végh E. 0:1, Galyas - Döry 1:0,
Gara T. - Leviczky 1:0, Bodó -
Pirisi 1:0, Kántor - Kovács L. dön-
tetlen, Zsirai P. - Mányoki 1:0

Gyõzelmével másfél pont többlet-
tel jött ki a Dunaharaszti elleni pár-
harcból a nagykanizsai sakk klub el-
sõ számú egysége a Pakssal szembe-
ni összevetésben, egyben három
ponttal vezet a tabellán a tolnaiak
elõtt. Elmondható, az Aquaprofit
NTSK fölényes gyõzelmet aratott az
NB I legutóbbi, ötödik fordulójában.
A dél-zalai legénységbõl Bánusz Ta-
más és Medvegy Zoltán pénteken
még a hévízi egyéni bajnokságon vi-
tézkedett, elõbbinek azért jobban si-
került a ráhangolódás. Gonda Lász-
ló és Faragó Iván személyében pe-
dig két olyan sakkozó tért vissza az

ellenfél színeiben Nagykanizsára,
akik hosszú ideig az itteni pontok
számát gyarapították.

– Nagyon jó, mondhatni fantasz-
tikus gyõzelmet arattunk a megerõ-
sített újonc ellen – fogalmazott
Papp Nándor nagykanizsai csapat-
vezetõ. – Bodó Norbert ezzel to-
vábbra is százszázalékosan teljesít,
míg Zsirai Péter gyõzelmével meg-
szerezte elsõ sikerét is az elsõ szá-
mú csapatunknál. Ebben az össze-
vetésben is jobban jöttünk ki a
Pakssal szemben – másfél ponttal.

Polgár László

Szegedi Vízipóló Suli (3.) –
Heat Group Kanizsa VSE (4.) 8-
9 (2-3, 4-2, 1-2, 1-2)

OB I B-s vízilabda-mérkõzés, 9.
forduló. Szeged, 50 nézõ. Vezette:
Horváth M., Marnitz.

Kanizsa: Kiss Cs. - Virt M. 1,
Gulyás Á., Szilvasán 1, Kéri P. 4,
Kaszper G. 1, Kádár. Csere: Bencz
1, Karácsony T., Mrvicic, Kis Zs.,
Fábry 1. Edzõ: Németh Zsolt.

Ha úgy is érezték a kanizsai ví-
zilabdázók, hogy lejtett a meden-
ce Szegeden a 9. fordulóbeli OB I
B-s mérkõzésükön, végül meg-
szerezték a fontos gyõzelmet, s
jöhetnek az újabb lépcsõfokok –
egészen a felsõházig. A Kanizsa

VSE a negyedik helyen áll cso-
portjában.

A szezon elsõ ilyen párosításá-
ra került sor, hiszen az elsõ kör-
ben a kanizsaiak bemutatkozó
mérkõzése a szegediek ellen el-
maradt. Már akkor is mindkét le-
génység részérõl úgy nyilatkoz-
tak, hogy cél a felsõház, s ennek
tükrében nem is csoda, hogy szo-
ros mérkõzést vívtak a Tisza-
partján. A kanizsai csapatnál élen
járt a góllövésben Kéri Péter, és a
fegyelmezett játék újabb gyõzel-
met ért a KVSE-nek. A két klub
azonban nem szabadul meg köny-
nyen egymástól, hiszen idõköz-
ben kiderült, az elmaradt mecs-

csük pótlására a dél-zalaiak adtak
meg idõpontot az alföldieknek,
az egyeztetés pedig (már a szö-
vetséget is bevonva) folyik...

Németh Zsolt: „Kétszer annyit
kellett dolgozni ezért a sikerért,
mint szokás. Foggal-körömmel
küzdöttünk, fontos gyõzelem volt
ez azon az úton, melyen lépcsõ-
fokról-lépcsõfokra haladunk.
Ugyanakkor következik egy
olyan mérkõzés a pesterzsébetiek
ellen idegenben, akikkel szemben
igazából lemérhetjük, hol is tar-
tunk.”

A Honvéd-ESMTK elleni
ominózus találkozóra december 8-
án szombaton kerül sor, este héttõl
a fõvárosi Kõér utcai uszodában.

P.L.

A Kanizsai Vadmacskák SE
Szombathelyen az egyetemi csa-
pat ellen lépett pályára a nõi ko-
sárlabda bajnokság amatõr NB I
Nyugati csoportjában. A dél-za-
laiak végig koncentráltak voltak
támadásban és remek védeke-
zéssel körítve arattak magabiz-
tos gyõzelmet, tartva így helyü-
ket az elsõ négy között. 

Szombathelyi Egyetem SE –
Kanizsai Vadmacskák SE 49-86
(19-25, 14-21, 6-13, 10-27) 

Amatõr nõi NB I Nyugati cso-
port kosárlabda-mérkõzés, 9. for-
duló. Szombathely, 50 nézõ. Ve-
zette: Boros T., Kulcsár T.

Kanizsa: Fekete Cs. (24/12),
Fuisz V. (20/6), Olasz A. (12),
Jurkó (13), Nagy D. (6). Csere:
Oros (7/3), Jagarics (2), Simon (2),

Rajkai. Edzõ: Farkas József.
Jól kezdték a találkozót a vendé-

gek, Fekete Csilla sikeres hármasa
a negyed végén hatpontos vezetést
jelentett, amit a folytatásban Fuisz
Viktória és Oros Laura távoli ko-
saraival csak tovább növeltek.

A szünet után védekezésüknek
köszönhetõen a megszerzett lab-
dákból gyorsan szállították a pon-
tokat a vendégek, így a különbség
már húsz fölé is kúszott a két
együttes között. A záró tíz percben
sem változott sokat a játék képe és
a kanizsaiak fölényes gyõzelmet
könyvelhettek el.

Farkas József: „Remek második
félidõt produkáltunk, amivel biz-
tos gyõzelmet arattunk. A szünet
után hat percig például nem kap-
tunk kosarat, és utána is jobbára
csak büntetõbõl...”

Pécsbánya SE (7.) – Murafém-
Kanizsa KKSE '11 (6.) 70-84 (15-
25, 21-14, 14-21, 20-24)

NB II Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 7. forduló.
Pécs, 50 nézõ. Vezette: Földvári T.,
Gyurka Zs.

Kanizsa: Molnár G. (12/9), Lo-
vas (19), Murvai (1), Zsámár K.
(30), Hoffmann (12). Csere: Hor-
váth G. (7/3), Tóth B., Németh M.
(2), Ujvári D. (1). Edzõ: Farkas Jó-
zsef.

A bajnokságban jobban kezdõ
Pécsbánya ellen játszott a kanizsai
legénység idegenben. Nos, a ven-
dégek jó kezdése megadta szá-
mukra a mérkõzés alaphangját, hi-
szen végig vezetve arattak biztos
gyõzelmet a baranyaiak ellen. 

P.L.

HHáárroomm ppoonnttooss eellõõnnyy,, jjaannuuáárrii ffoollyyttaattááss

MMiinnddkkéétt ccssaappaatt nnyyoollccvvaannoonn ttúúll

MMeeggddoollggoozzttaakk éérrttee

Szigetvári KSE (10.) – Nagy-
kanizsai Izzó SE (9.) 34-35 (18-
18)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 11. forduló.
Szigetvár, 100 nézõ. Vezette: Fel-
hõ, Öcsi.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 4,
Kovács B. 3, Répási 4, Tompek 5,
Kiss G. 12, Senger 7. Csere: Vas-
tag (kapus), Horváth B., Sziva,
Weywara, Nagy B., Beck G.,
Korcsmáros B. Edzõ: Tóth László.

A férfi kézilabda NB II Dél-
nyugati csoportjának utolsó õszi
fordulóját rendezték, melynek ke-
retében a Nagykanizsai Izzó SE
legénysége Szigetvárra látogatott.
Nem ígérkezett egyszerû találko-
zónak baranyai fellépésük Tóth
László tanítványainak, s bizony
volt is „piros lapozás” kettõ is a
meccsen (persze, kanizsai olda-
lon...), de ami a legfontosabb,
hogy az izzósok 35-34-re nyertek
a gólgazdag összecsapáson. Ezzel
a dél-zalaiak nyolcra növelték
pontjaik számát, s az elsõ kört 4
gyõzelemmel zárták hét vereség
mellett.

Tóth László: „Nem is tudom hir-
telen, mikor dobtunk ennyi gólt, de
ennyivel már lehet mérkõzést nyer-
ni, ahogy az be is következett.
Tompek Alajos és Nagy Balázs
ugyan piros lapot kapott, de örü-
lünk a sikernek. A végére úgymond
sikerült a tabella is, vagyis elkerül-
tünk az utolsó helyekrõl.”

EEzztt lleennnnee 
jjóó ffoollyyttaattnnii......

A megyei labdarúgó bajnok-
ság második vonalában is zárul-
tak az õszi küzdelmek, s a nagy-
kanizsai csapatok számára túl-
zottan sok örömet nem hozott. A
Kiskanizsai Sáskák a mezõny
második helyén telelnek, a vé-
gére jutott két döntetlenjük
okán a listavezetõ Letenye négy
ponttal lépett el tõlük. A Palin
FC esetében újoncról van szó, s
a végére talán becsúsztak olyan
eredmények is, melyek folytán
tizenöt mérkõzés után a tizenne-
gyedik pozíciót foglalják el. A
múltban abszolút erõs közép-
csapatként elkönyvelt (és úgy is
teljesítõ) Bagola szereplése pe-
dig igazi mélyrepülés, a tavasz
gyökeres változást kellene,
hogy hozzon...

AA mmeezzõõnnyy eelleejjéénn 
ééss vvééggéénn 
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