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Stratégiai együttmûködési
megállapodást kötött Budapes-
ten a magyar kormány és a Ge-
neral Electric (GE) Hungary Kft.

Az aláírási ünnepségen Matol-
csy György nemzetgazdasági mi-
niszter elmondta: a kormány prio-
ritásnak tekinti az innovációt és a
kutatás-fejlesztést, hogy a magyar-
országi kis- és középvállalatok be-
kerüljenek a globális innovációs
hálóba. „A kormány stratégiai szö-
vetségi körében az elsõ helyen
mindenképpen a GE található, hi-
szen több mint két évtizede partne-
rünk.”

A kormány eddig a Coca-Colá-
val, a Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Nyrt.-vel, az Alcoa-Köfém
Kft.-vel, a Daimler AG-vel, a Ma-
gyar Suzuki Zrt.-vel, valamint a
Hankook Tire Kft.-vel kötött stra-
tégiai megállapodást. Nagyon
fontos, hogy a GE következõ nö-
vekedési projektjeihez minél több
magyar beszállítót nyerjen meg.
„Mi az Eximbankon keresztül
mindenfajta pénzügyi forrást biz-
tosítunk ehhez. Mi ott vagyunk
mögötte” – hangsúlyozta a mi-
niszter. Rámutatott: a GE kifeje-
zetten növekedésközpontú cég-
csoport, amely – jóllehet több
mint 100 országban van jelen vi-
lágszerte – ott fejleszt, ahol van
növekedési potenciál. Mint
mondta, a kormány számára meg-
tiszteltetés, hogy „a globális gaz-
daság egyik legnagyobb cége
nemcsak megõrizte magyarorszá-
gi pozícióját, hanem új terveket,
projekteket indít”.

Az innováció szempontjából
fontos intézkedések között emlí-

tette, hogy a kormány meg kívánja
duplázni a felsõfokú mûszaki, ter-
mészettudományos és informatikai
képzésben részt vevõ hallgatók
számát. A mostani 21 ezerrõl jövõ-
re 30 ezerre emelkedne a részve-
võk száma, de 2-3 éven belül a lét-
szám elérné a 40 ezret. Matolcsy
György kiemelte azt a kormányza-
ti döntést is, amely jövõ év elejétõl
a kutatás-fejlesztésben dolgozók
esetében eltörli a 28,5 százalékos
munkáltatói közterhet. Hutter
Iván, a GE Fényforrás Üzletágá-
nak európai, közel-keleti és afrikai
régiójának általános igazgatója be-
szédében úgy fogalmazott: a GE
meggyõzõdése, hogy a közös sike-
rek kulcsa az innováció. Az új stra-
tégiai megállapodás lehetõséget
teremt arra, hogy az átalakuló vi-
lággazdaságban Magyarország és
a GE új alapokra helyezze kapcso-
latát. A vállalatvezetõ hangsúlyoz-
ta: Magyarország kivételes hely-
zetben van a cég szempontjából,
hiszen az ipari és a pénzügyi üzlet-
ág is jelen van az országban. A ré-
gióban dolgozó munkatársak közel
fele Magyarországon vállal mun-
kát – tette hozzá. Hutter Iván kö-
zölte: a GE Magyarországon dol-
gozó mintegy 400 kutatómérnöke
globális csapatban, szoros együtt-
mûködésben dolgozik a hazai és
nemzetközi felsõoktatási intézmé-
nyekkel és vállalatokkal. A GE
1989 vége óta van jelen Magyaror-
szágon, amikor többségi tulajdon-
részt szerzett a Tungsram izzó-
gyártóban. A társaság azóta vala-
mennyi üzletágában hajtott végre
magyarországi beruházást. Banki
üzletágával együtt jelenleg több
mint 12 500 munkatársat foglal-

koztat Magyarországon, így a leg-
nagyobb amerikai munkáltató és
befektetõ az országban. A társaság
ipari tevékenységét összefogó GE
Hungary Kft. és leányvállalatai öt
városban hat gyárat, valamint há-
rom regionális üzleti központot és
két kutatás-fejlesztést végzõ rész-
leget üzemeltetnek. Emellett a tár-
saság keretében, Budapesten mû-
ködik a GE Fényforrás üzletág
európai, közel-keleti és afrikai
térségi üzleti és globális K+F
központja, amely Magyarország
öt városában további hat üzemet
mûködtet. A GE Hungary Veres-
egyházán gázturbinákat szerel
össze és repülõgép-turbinákat ja-
vít, illetve alakít át erõmûvé.
Nagykanizsán, Zalaegerszegen,
Kisvárdán és Budapesten világí-
tótesteket és ezekhez alkatrésze-
ket állít elõ. A társaság Ózdon kis-
megszakítókat, Budaörsön egész-
ségügyi berendezésekhez rész-
egységeket, Oroszlányban pedig
víztisztítási membránokat gyárt.
A GE Hungary 2011. évi árbevé-
tele 1 ezer 180 milliárd forint
volt, amelynek 98 százaléka ex-
portból származott. Tavaly a GE
Hungary Kft. volt Magyarország
harmadik legnagyobb árbevételû
cége, harmadik legnagyobb ex-
portõre és kilencedik legnagyobb
foglalkoztatója. A GE-t a feltaláló
Thomas Edison alapította 1878-
ban. A vállalat azóta piaci tõkeér-
tékét és árbevételét tekintve is a
világ egyik legnagyobb vállalatá-
vá nõtte ki magát. A GE 2011 vé-
gén világszerte több mint 300
ezer munkatársat foglalkoztatott.
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Janzsó Antal címzetes igaz-
gató november elején töltötte
be 70. életévét, beszélgetésünk
apropójául ez szolgált, vala-
mint a mindig aktív, termé-
keny, példamutató és tisztelet-
re méltó életpályája.

– Több mint egy éve vehette át
a pedagógiai pályán eltöltött
ötven év elismeréseként az
aranydiplomát. Hova járt taní-
tóképzõbe és milyen útravalót
adtak Önnek az iskolái?

– Kanizsához közel, Garabon-
con születtem, ahol elvégeztem
az általános iskolát. A közelség-
bõl az következett volna, hogy
középiskolába Nagykanizsára
jelentkezem, azonban a nyolca-
dik osztály után, 1956 szeptem-
berében a kaposvári tanítókép-
zõbe felvételiztem. A mi évfo-
lyamunk volt az utolsó, mely-
nek megadatott, hogy az általá-
nos iskolát követõen egybõl a
tanítóképzõt kezdhettük, ahova
három megyébõl érkeztek diá-
kok. Középiskolásként joggal
nézhettünk fel a tanárainkra.
Igazi példaképek voltak szá-
munkra. Az intézmény igazga-
tója, Steiner Mátyás és osztály-
fõnökünk, Dr. Belyei László,
halálukig figyelemmel kísérték
életutunkat. 

A tanítóképzõben a négy osz-
tály elvégzése után érettségiz-
tünk. Ezt követõen kellett telje-
sítenünk az egy éves gyakorla-
tot, amely képesítõ vizsgával
zárult. Ezt követõen kaptuk meg

a tanítói oklevelet is. Minden-
nek már ötven éve. 

Ezután egy nagyon szigorú
felvételi vizsga eredményeként
Debrecenben, a Kossuth Lajos
Tudomány Egyetem történelem-
földrajz szakán folytathattam
tanulmányaimat. Abban az idõ-
szakban csak itt indították ezt a
szakpárosítást, így ez az évfo-
lyam az egész országból verbu-
válódott. 

Nagy szerencsém volt iskolá-
immal. Minden intézményben
sokszínû és sok értéket hordozó
csoport tagja lehettem. Össze
tudtam hasonlítani a saját eddi-
gi létemet, tudásomat és kíván-
csiságomat másokéval, amely
nagyon színes és tanulásra ins-
piráló helyzetet teremtett. Bol-
dog diákévek voltak. Amikor ta-
lálkozunk, bizony van mire em-
lékeznünk. 

– A családja hogy fogadta
döntéseit, hogy otthagyja a szü-
lõi házat? Támogatták a to-
vábbtanulásban?

– Igen, támogattak. Szeren-
csém volt, szeretetteljes családi
légkörben nõttem fel. Egy ház-
ban élhettem a nagyszüleimmel,
a szüleimmel és két testvérem-
mel. Megtanultuk, hogy mi a
becsület, a tisztesség, az elvég-
zett munka fontossága, a másik-
ra való odafigyelés, és termé-
szetesen azt is, hogy mit jelent a
kötelesség. A másik oldalról pe-
dig a lemondást is megtapasz-
taltuk, hiszen kiskorunktól
kezdve – sokszor a játékot is
félretéve – dolgoznunk kellett.
Szüleink gazdálkodók voltak,
de mégis azt mondták, ha képe-
sek vagyunk tanulni, akkor tes-
sék egyetemre menni. Ezt nekik
kellett felismerni, és erre bátorí-
tani bennünket. Gyakran eszem-
be jut, hogy milyen szerencsénk
volt, szerettek, féltettek és kö-
veteltek egyidejûleg. 

– Az egyetem után, 1968-ban
került a mostani Cserháti Sán-

dor Mûszaki Szakképzõ Iskolá-
ba tanárként, majd 1977-ben
ennek igazgatója lett és túlzás
nélkül állítható, hogy a semmi-
bõl építették fel a gépészeti
szakközépiskolát. Mesélne errõl
a gyökeres változásról, melynek
köszönhetõen országosan elis-
mert intézménnyé fejlõdtek?

– Úgy hozta a sors, hogy az
egyetem után elõször egy rövid
ideig a kollégiumban dolgoztam
az akkori felsõfokú technikum-
ban, majd az igazgatói hivatal
vezetését bízták rám, valamint
megválasztottak szakszervezeti
titkárnak is. 

1976 decemberében szomorú-
an vettük tudomásul, hogy kifu-
tó rendszerrel megszûnik a fõis-
kola. Ezzel egy idõben a város
vezetése felismerte, hogy Nagy-
kanizsának szüksége van egy
gépészeti szakközépiskolára.
1977-ben kineveztek igazgató-
nak. Némi túlzással azt lehet
mondani, a semmibõl kellett te-
remteni egy új világot: a négy
növénytermesztõ-állattenyésztõ
osztályból egy 16 osztályos mû-
szaki szakközépiskolát kellett
létrehozni. Ehhez nagy segítsé-
get kaptam a régi és az újonnan
felvett kollégáktól, a megyei és
városi vezetéstõl, a gazdálkodó
szervezetektõl és a szülõktõl. 

1978-ban bevezették a szak-
munkások szakközépiskoláját,
mely azt jelentette, hogy a vég-
zõsök szakmunkás bizonyít-
ványt és érettségit is kaptak.
Ezzel indult a Cserhátiban a
mûszaki szakképzés: géplaka-
tos, növénytermesztõ gépész,
állattartó telepi gépész tanügyi
dokumentumok alapján. Jelen-
tõs lépésnek számított, hogy a
80-as évek végén újraindították
a technikusképzést. 

Intézményünk szakmai tekin-
télyét és társadalmi elismertsé-
gét az is növelte, hogy két-há-
rom évente mûszakilag igénye-
sebb szakokon indult el a kép-

zés, melynek a technikai hátte-
rét is sikerült folyamatosan
biztosítani. Ekkor vezettük be
az osztrák rendszerû számítás-
technika-gyár tás technológia
képzést is – a tanulók osztrák
vizsgabizottság elõtt is számot
adtak tudásukról. A sikeres
vizsga eredményeként német
nyelvû technikus oklevelet is
kaptak. Egyetemeink ezt felsõ-
fokú nyelvvizsgaként ismerték
el. Ennek a sornak az a mecha-
tronika, robottechnika lett a vé-
ge, mely máig a gépészképzés
egyik csúcsterülete. Az elektro-
nikai képzés indítását és felté-
telrendszerét a Világbanki
programhoz történõ csatlakozá-
sunk biztosította. 

A 1990-es évek közepén elin-
dítottuk a Cserhátiban a Miskol-
ci Egyetem kihelyezett fõiskolai
karát valamint a Gábor Dénes
Informatikai Fõiskolának is
képzési helyévé váltunk.

A 90-es évek közepére or-
szágosan ismert és elismert
intézmény lettünk. Az 1994-
95. év tanévnyitóján Göncz
Árpád köztársasági elnök úr
az alábbiakat mondta isko-
lánkról: „A CSERI egy telje-
sen modern, rugalmas, alkal-
mazkodóképes tudást adó is-
kola. Ezt a tanintézetet mindig
az jellemezte, hogy elébe
ment az idõnek, az országban
is egyedülálló szerkezettel
mûködik, olyan tudást adnak
itt, amin többféle pálya felé
nyitottá teszi a diákokat.”

– Mi az ön pedagógiai hitval-
lása?

– Nincs olyan, amely egyet-
len gondolathoz kötõdhetne.
Rendezõ elv viszont nagyon sok
van. Ezek közül a legfontosabb:
a pedagógus pálya nem foglal-
kozás, hanem hivatás, a vezetés
pedig nem öncélú hatalom, ha-
nem szolgálat. 

– Hogy telnek a nyugdíjas
évei? 
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2012. december 13.

Legtöbbünk számára a ka-
rácsony a várva várt nagy
ünnep: áhítatával, békéjé-

vel, örömével, titokzatos csöndjé-
vel, találkozásaival, tömjénillatá-
val, ízeivel… Vannak, akik tarta-
lom nélkül csak a terhet látják
benne, úgymint kötelezõ bevásár-
lások, programok vagy éppen a
kirekesztettség, az egyedüllét, az
ordító szeretethiány szívbemar-
koló fájdalma… Kétségbeesett
válaszkísérlet a wellness-hotelbe
vagy éppen a depresszió sötét bi-
rodalmába való menekülés.

Nekünk, keresztényeknek mit is
jelent a karácsony? Ha bennünk tisz-
ta a kép, csak akkor tudjuk tartalom-
mal megtölteni az ünnepet, tudunk
segíteni rokonainknak, szomszédja-
inknak, munkatársainknak, jószán-
dékú és keresõ testvéreinknek!

A címben szereplõ mondat az
„és” szóval kezdõdik. A kereszté-
nyek hite szerint Jézus születésekor
nem holmi improvizatív, unalom-
ûzõ kalandba kezd az Isten. Emberi
léptékkel mérve a több ezer éves
elõkészítést követõen érik meg az
idõ arra, hogy az Isten látható alak-
ban megjelenjék köztünk. Ezért az
„és” a gondos elõkészítést köti ösz-
sze a beteljesedés és a megtestesü-
lés csodájával, mely a megváltás, a
mindent felülmúló isteni szeretet ki-
nyilvánításának egyik fontos állo-
mása. Azzal, hogy a Fiú, a második
isteni személy emberré lesz, Isten
visszavonhatatlanul összeköti az
életét a számára legkedvesebb te-
remtményével, az emberrel. Így az
emberi élet nem egy felejthetõ, mú-
ló kaland csupán, hanem egy örök-
ké tartó izgalmas utazás a teremtõ
és éltetõ Szeretet birodalmában.

Mária karácsonya már az an-
gyali üdvözlettel elkezdõdik. Az
élete nem szól másról, minthogy
igyekszik felnõni kimondott igen-
jéhez. Hûséggel, tudatosan vállal-
ja, amit Istennek megígért. Már
állapotosan, a segítõ szeretettõl
hajtva utazik (pontosabban gyalo-
gol) a szintén várandós nõvéréhez,
Erzsébethez, Ein Karembe, hogy
segédkezzék a szülésénél. Majd a
népszámlálási törvénynek enge-
delmeskedve érkezik jegyesével,
Józseffel Betlehembe. Bár Betle-
hem József szülõvárosa, hiányzik
a rokonok befogadó szeretete. Se

szállás, se kényelem, se biztonság.
Csak istálló, bûz, trágyalé és hi-
deg. Lehetetlen körülmények. És
Mária mégis boldog, felül tud ke-
rekedni mindezeken a nyomorúsá-
gokon, amikor a kisdedet a jászol-
ba fektetheti. Igent mondott Isten
hívására, és Isten most gyermek-
kel ajándékozta meg. Az angyali
üdvözletkor nem kérdezett sem-
mit, igenjében teljesen odaadta
magát. Így most sem háborog, ha-
nem részesévé válik a csodának.

Az IGE megtestesül. Isten élet-
igenlõ, teremtõ szava – Legyen! –
hangzik fel a világ megalkotásakor.
A világ eddig is Isten jóságáról,
szépségérõl, hatalmasságáról, bõ-
kezûségérõl, a legkisebb részletek-
re való odafigyelésérõl beszélt ön-
tudatlanul. De most maga a teremtõ
szó, a mindeneket alkotó, mozgató
és fenntartó ige, látható alakban je-
lenik meg köztünk Jézusban. Ehhez
hasonló – bár tudom sántít a hason-
lat – amikor a barátok áldozatkész-
sége és önzetlen szeretete látható
alakot ölt a kalákában végzett mun-
ka után midõn a kész házra, vagy a
raktárakba hordott learatott ter-
ményre tekinthetünk.

„Miköztünk”. Igen, nem csak
egy ósdi történetet ismételgetünk
évrõl évre. Karácsony titka ma is
jelenlévõ valóság. Jelenlegi állo-
máshelyemen, a napfényes Grana-
dában, a Sierra Nevada hófödte
csúcsai alatt, a turistacsalogató,
festõi városban is valami hasonlót
élek át. A város jelképe a gránátal-
ma, a gazdagság szimbóluma. Az
utcákon mégis temérdek kéregetõ
és hajléktalan. Az a piarista rend-
ház, amelyben élek, a fõként be-
vándorlók, családjaikat hátrahagyó
afrikai menekültek, félnomád cigá-
nyok lakótelepén található, az emi-
att rossz hírû Cartuja negyedben. A
rendház rendhagyó módon nem
önálló épület, hanem az egyik 9
emeletes ház 4. és 5. emeletén van
kialakítva, egy-egy bérlakásban. A
szemközti ház valamelyik lakásá-
ban póni lovakat is tartanak, nap
mint nap látom, amikor legeltetik.
Esténként több ház bejárata elõtt
tábortüzek lobbannak, amelyeknél
az ott lakó szegények melegednek,
mielõtt hideg lakásaikban nyugo-
vóra térnének. Az utcán a szemetes
konténerek tartalmát az éjszakai
guberálók az úttestre szórják. A le-

vegõben terjeng a drogok sajnos
már számomra is ismerõs illata.

Miközben zajlik az élet, nem is
sejtik, hogy a ház egyik lakásában,
az egyik szobában kápolna van, és
benne Oltáriszentség. De valamit
mégis megéreznek. Az amúgy ci-
vilben járó piaristáktól minden nap
szeretetet, segítséget és törõdést
kapnak. Nem a messzi távolból lök-
nek oda valami koncot, hanem vál-
lalják, hogy közöttük élnek és osz-
toznak sorsukban. Ez a jelenlétük
nem pusztán egy naphoz kötött, de-
cember 25-éhez, hanem a minden-
napok valósága. Erre nem lennének
képesek pusztán merõ jószándék-
ból. Ennek forrása a pöttöm kápol-
nában, a kenyér színe alatt betlehe-
mi kisdedként rejtõzködõ Jézus
Krisztus kisugárzása és megerõsíté-
se. A mindennapi közös imádság
hûségének jutalma az egymást elfo-
gadni tudó szeretet, a vidám lelkü-
let, a mindennapi szolgálatban való
helytállás képessége. Ez az Isten
köztünk lévõ valósága. Ezt nem ért-
heti meg más, csak az, aki képes a
szeretetre, aki mer nyitni Isten felé.

Nagykanizsán is, családjaink kö-
rében is valósággá válik a szent ka-
rácsony és szállást vesz az Isten, va-
lahányszor õszinte, tiszta, szép sze-
retettel, figyelemmel közeledünk a
másik felé. Gyengéd, megbocsátani
tudó irgalommal, türelemmel, idõt
nem sajnálva osztozunk a másik
sorsában. A legértékesebb, amikor
szeretteink mellett jut idõnk, energi-
ánk – viszonzást nem várva – azok-
ra is, akik a fölöslegesség érzetével
a társadalom peremén élnek: gaz-
dátlanul kódorgó gyermekek, beko-
pogást és jó szót váró idõsek, kórhá-
zi ágyon haldoklók, önhibájukon kí-
vül vagy akár abból adódóan éhe-
zõk, rászorulók, hajléktalanok…

Tudok olyanokról, akik – persze
nem csak – karácsonykor áthívják
a magányos szomszédot, vagy asz-
talukhoz ültetik a környék egy kol-
dusát. Esetleg meglátogatnak elha-
gyatott kórházi betegeket. Szeretet-
tel bíztatok mindenkit, ízlelje meg
az ajándékozó szeretet eme szint-
jét. Ígérem, sokkal õszintébb, mé-
lyebb, örömtelibb lesz a karácso-
nya. Ezekkel a gondolatokkal kö-
szöntöm az újság minden kedves
olvasóját innét, a messzi távolból
és kívánok áldott, szép karácsonyt.

Vereb Zsolt piarista

–Még csak hónapok. 2004-
ben köszöntem el a Cserhátitól,
aztán pedig négy évig a Pannon
Középiskolának voltam igazga-
tó-helyettese, majd igazgatója.
Ezt követõen pedig, amikor
2008-ban Nagykanizsán is meg-
alakult a Térségi Integrált Szak-
képzõ Központ (TISZK), a
pénzügyi feltételek rendelke-
zésre állásáért felelõs vezetõi
feladatok ellátására kértek fel.
Megbízatásom a törvényi válto-
zások miatt 2012. január 31-én
járt le. De a kezdeményezésem-
re indult kiemelt TISZK-es ren-
dezvények, mint például a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe, vagy a
Szakképzési Akadémia szerve-
zésében, lebonyolításában to-
vábbra is részt veszek.

Változatlanul tagja vagyok a
Magyar Szakképzési Társaság-
nak és a Gazdálkodási Tudomá-
nyos Társaságok Szövetsége el-
nökségének.

Természetesen örülök annak,
hogy szakmai feladataim csök-
kenésével végre több idõt tudok
tölteni családtagjaimmal. 

Igazgató úr értékes munkáját
rengeteg elismeréssel méltat-
ták: magáénak tudhatja a Mun-
kaügyi, a Földmûvelési és az
Oktatási Minisztérium dicsérõ
oklevelét, a Magyar Szakképzé-
si Társaság Szakképzésért díját,
továbbá átvehette a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemke-
reszt kitüntetést is.

A Nagykanizsai Kreatív
Klub az Év Kreatív Emberének
választotta, városunk önkor-
mányzatától pedig a Nagykani-
zsa Oktatásáért díjat vehette át.
Mégis azt vallja, a legnagyobb
elismerés azt tudni, érzékelni,
hogy tanítványaik jól teljesíte-
nek az egyetemeken, a fõisko-
lákon és a munkahelyeken,
hogy büszkék alma materükre,
hogy a városban mozogva szin-
te minden pillanatban találko-
zik szülõkkel, az „öreg” diá-
kokkal és boldogan idézik fel
közös CSERI-s élményeiket.
Külön öröm és meglepetés volt
számára, hogy az iskolavezetés
és a kollégák egy csoportja
megemlékezett 70. születés-
napjáról. Az ünnepségen fel-
elevenítették élményeiket, kö-
zös küzdelmeiket és azon meg-
gyõzõdésüket és hitüket, hogy
CSERI nemcsak volt, van, de
lesz is!

Varga Mónika

És aaz IIge ttestté llõn, éés mmiköztünk llakozék
KKaarrááccssoonnyyii ggoonnddoollaattookk
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A napokban vették át öt évre
szóló kinevezési okiratukat az
egészségügyi rendszer átalakulá-
sa során újonnan kiválasztott
kórházigazgatók. Az okiratokat
Balog Zoltán, az emberi erõfor-
rások minisztere és Szócska Mik-
lós egészségügyért felelõs állam-
titkár adta át ünnepélyes kere-
tek között Budapesten. A Kani-
zsai Dorottya Kórház új fõigaz-
gatója dr. Brünner Szilveszter ed-
digi orvosigazgató lett. Az új fõ-
igazgatóval – érintve az orvosi
életpályája eddigi lépcsõfokait –
jövõbeli terveirõl, feladatairól
beszélgettünk. 

– Mi határozta meg elsõsorban
a szakmai pályafutását? 

– 1995-ben kerültem Nagyka-
nizsára, akkor végeztem a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen.
Eredetileg belgyógyász-kardioló-
gus szerettem volna lenni, de sze-
rencsére az intenzív anesztezioló-
gia szakma felé irányított a sors,
illetve az akkori fõigazgató. Meg-
szerettem ezt a szakmát, és 2000-
ben letettem az aneszteziológiai
és intenzív terápiás szakvizsgát,
majd azt követõen, a szakorvosi
munkám mellett elkezdtem fog-
lalkozni a nefrológiával, azaz a
vesebetegek belgyógyászatával.
Ebbõl a szakból 2005-ben vizs-
gáztam. Végül ez a két irányvonal
határozta meg a szakmai pályafu-
tásomat. 2008. november 1-jétõl
neveztek ki az Aneszteziológia és
Intenzív Terápiás Osztály vezetõ-
jének, majd 2010 februárjától el-
láttam a kórház orvosigazgatói te-
endõit is Bátorfi József professzor

úr fõigazgatása mellett. Az elmúlt
17 év mindenképpen jó idõszak
volt életemben, hiszen ekkor épí-
tettem föl a szakmaiságomat. A
barátaim ebben az idõszakban
szeretettel vettek körül, volt kire
támaszkodnom, és úgy gondolom,
elértem a szakmám csúcsát az el-
múlt pár évben. Orvosigazgatói
munkám mellett elkezdtem az
egészségügyi menedzserképzést
is Budapesten, a Semmelweis
Egyetemen. A kétéves mesterkép-
zés diplomáját október 15-én vet-
tem át. Másnap, október 16-án pe-
dig megjelent a GYEMSZI hon-
lapján, hogy a Kanizsai Dorottya
Kórház fõigazgatói posztjára be-
adott pályázatom pozitív elbírá-
lást kapott. 

– Mit szeretne elérni fõigazgató-
ként?

– A legfontosabb, hogy egy
olyan közösségben dolgoztam az
elmúlt pár évben orvosigaz-
gatóként, akikkel messzemenõen
jó kapcsolatom alakult ki, és akik-
kel úgy gondolom, rengeteg jó
dolgot tudnék tenni a  kórházban.
Alapvetõen szakembernek tartom
magam, és ennek megfelelõen sze-
retném a kórház szakmaiságát kéz-
ben tartani, valamint továbbfej-
leszteni. 

– Említene erre néhány példát?
– Szeretném, ha a kórházunk-

ban, a hiányszakmákban is lenne
elég és jól képzett, jó hírû orvos,
akik a betegeiken keresztül a kór-
ház jó hírét viszik majd tovább.
Városi kórház lévén azonban még-
iscsak azt kell mondanom – annak
ellenére, hogy városi kórház va-
gyunk –, intézményünk komoly

szerepet tölt be a magyar egész-
ségügyi rendszer palettáján. A
2012. július 1-jei struktúraváltást
követõen olyan potenciális lehetõ-
ségek nyíltak meg elõttünk, ame-
lyeket ki kell majd használnunk a
jövõben. Osztályaink zöme kettes
progresszivitási szintre, azaz me-
gyei kórházi szintre lett besorolva.
Ennek megfelelõen kell, hogy ki-
alakítsuk a betegellátás minõségét,
illetve a betegellátás volumenét is.
A folyamatban lévõ TIOP pályáza-
taink – közöttük az építkezés, illet-
ve a mûszer, a bútor és informati-
kai eszközök beszerzése –, olyan
strukturális változást fognak hozni

a kórház életében, ami a következõ
10 évben messzemenõen meghatá-
rozza szakmaiságunkat és a beteg-
ellátás minõségét. Ezekkel a pá-
lyázatokkal több, mint két éve fog-
lalkozom orvosigazgatóként, és
szívügyemnek tekintem a megva-
lósításukat. 

– Milyen feladatokkal jár mind-
ez?

– Napi szinten koordinálom a
kivitelezési munkálatokat, a köz-
beszerzést végzõ ügyvédi iroda
munkáját és a projektmenedzs-
ment tevékenységét is. Az elmúlt
idõszakban a két nagy európai uni-
ós pályázatunk mellett sikerült
még egyéb, igaz kisebb volumenû,
de szintén európai uniós pályáza-
tokon is a nyertesek között len-
nünk. Lassan elindul a nyertes re-
habilitációs pályázatunk is, ahol a
pszichiátriai osztály rehabilitációs
részlegének a felújítására kerül
sor. Képzési, illetve munkavállalói
támogatást nyertünk el európai
uniós pályázaton, legutóbb pedig
egy, az államtitkárság által kiírt
komoly pályázaton szerepeltünk
sikerrel, mely a neurológiai osz-
tályt, kórtermeit és mûszerfelsze-
reltségét fogja támogatni jelentõs
összeggel. Mindemellett egy fon-
tos készülékkel gazdagodik a Sze-
mészeti Osztály, valamint sor ke-
rül a Radiológiai Osztályunk fel-
újítására is. 

– A szakmaiságon és a pályáza-
tok megvalósításán túl alapvetõ je-
lentõsége van annak is, hogyan
mûködik a kórház gazdaságilag.

– Sajnos tisztán kell látnunk azt,
hogy 2009 óta az egészségügyre és
a nagykanizsai kórházra fordított

összeg is reálértékben csökkenést
mutat. Ebben a változó világban, a
gazdasági világválság közepette
nagyon nehéz úgy mûködtetni egy
egészségügyi intézményt, hogy
pénzügyileg az konszolidált le-
gyen érdeksérelmek nélkül. A
nagykanizsai kórház ebbõl a szem-
pontból viszonylag jó helyzetben
van, hiszen ez év elsõ félévéig
gyakorlatilag kórházunknak nem
volt adóssága. Az utóbbi pár hó-
napban mi is beléptünk abba a kör-
be – mint egyébként kivétel nélkül
az összes magyarországi kórház –,
hogy van egy minimális adósság-
állományunk, de természetesen ezt
akár központilag, akár helyileg
rendezni fogjuk. Tehát az egyik
fontos feladatom, hogy a kórház
gazdasági stabilitását biztosítsam.
A fentiek miatt tekintem a fõigaz-
gatói munkakört kihívásnak. Re-
mélem, hogy szakmaiságommal,
kórházon belüli elfogadottságom-
mal meg tudom valósítani tervei-
met. 

– A fõigazgatói feladatai mellett
továbbra is részt tud venni az In-
tenzív Osztály munkájában? 

– A szakmabeli terveim termé-
szetesen megvannak, amiket jelez-
tem is a kórház, illetve az egészség-
ügyi rendszer jelenlegi tulajdonosá-
nak, a Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minõség- és Szervezetfej-
lesztési Intézetnek (GYEMSZI). Ez
abból áll, hogy az Intenzív Osztály
szakmai felügyeletét továbbra is
szeretném biztosítani, de a kórház-
fõigazgatói megbízásom kapcsán
nyilvánvalóvá vált, hogy osztályve-
zetõ nem lehetek. Ezért ezt a tevé-
kenységet a továbbiakban Varga Ti-
bor fõorvos úr fogja betölteni, mint
megbízott osztályvezetõ, viszont az
osztály életében továbbra is részt
veszek. A reggeli referálókon, a
konzíliumok kapcsán és a délutáni
viziteken nyomon fogom követni
az osztály betegeinek ellátását. Fo-
gok ügyelni és heti négy órában ve-
sebeteg-gondozást is kívánok foly-
tatni a kórház vesebeteg gondozójá-
ban. 

– Hobbira, pihenésre szinte nem
is marad ideje. 

– Jelen helyzetemben úgy ér-
zem, hobbiról nagyon nehéz be-
szélni, tekintettel arra, hogy egy tíz
és egy három éves fiam van, a
munkámon kívül gyakorlatilag õk
töltik ki a mindennapjaimat. Ter-
mészetesen arra törekszem, hogy
ebbõl a nehéz munkából a csalá-
dom minél kevesebbet érezzen. 

B.E. 
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2012. december 13.

December 18. 17 óra
BESZÉLGETÉS A SZERETET-
RÕL - GONDOLATOK
A KARÁCSONYRÓL
Vendégünk: SIMON ANDRÁS grafi-
kusmûvész. Belépõdíj: 500 Ft.
Könyvei az elõadás helyszínén is
megvásárolhatóak.

December 21-22-23.
KARÁCSONYVÁRÓ CSALÁDI
HÉTVÉGE

December 21. 10-14 óra
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Ünnepi asztali díszek készítése.

13-16 óra - Magyar Plakát Ház
ADVENTI KÉZMÛVES 
FOGLALKOZÁS
Ajándékkártya indiai pecséttel, aján-
dékkísérõ kreatív papírból, olvasósa-
rok és további meglepetések.

16.30 óra - HSMK
KARÁCSONY KEREKÍTÕ
mondókás program 0-3 éveseknek
meglepetéssel. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
A belépés díjtalan.

December 22. 18 óra
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
KISKANIZSAI BETLEHEMES
a Zalagyöngye Táncegyüttes mûsora
Belépõdíj: 500 Ft

December 23. 15 óra
Medgyaszay Ház
ÜNNEPVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Karácsonyi dísz- és ajándékkészítés

17 óra - Medgyaszay Ház
"ÜDVÖSSÉGÜNK ÉGI OR-
SZÁG…" - interaktív betlehemes já-
ték énekekkel és hangszeres zenével
A Magyar Népmese Színház elõadása
Belépõdíj: 400 Ft

December 21. 17 óra
MEGHITT TALÁLKOZÁS HÉT-
KÖZNAPI CSODÁKKAL ÉS EM-
BEREKKEL - ZENÉS ELÕADÁS.
"VILÁG VÉG(R)E VAGYOK" - Joós
József elõadása. Belépõdíj: 1200 Ft.

December 28.
ELÕSZILVESZTERI BULI
Fellépnek: Supernem Együttes és a 30
Y Zenekar. Belépõ: elõvételben 1600
Ft, a helyszínen: 1900 Ft.

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

Bármilyen zegernye is az
idõ, tíz éve – 2003. január else-
je óta – születésnapra gyûlnek
a Deák térre mindazok, akik
szerint Petõfi üzenete mind-
örökké fiatal. Pedig ezúttal
már százkilencvenedik az év-
forduló…

A költõ szobránál ezúttal is
tizenhét órakor kezdõdik majd az
ünnepség. Miért ilyen korán adja
ezt hírül a Nagykanizsai Polgári

Egyesület? Az idei utolsó lap-
szám megjelenési ideje az oka. A
verseket Hidvégi Györgyné, Juli-
ka – batthyánys tanárnõ – beszé-
de követi. Ezután valamennyi
résztvevõ elhelyezheti gyertyá-
ját, mécsesét a talapzaton. Aho-
gyan Reményik Sándor írta: Sze-
líd fények és szilaj vándorlán-
gok: Mit gondoltok: ha összefo-
góznátok!

Kanizsa

AA kkaanniizzssaaiiaakk mmeelleegg sszzíívvee lleehheett aazz ookkaa
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Karácsonyi dalok, és a karácso-
nyi fényárban úszó Zenepavilon
hívogatta Advent második vasár-
napján este 17 órakor a járókelõket
az Erzsébet térre, az adventi gyer-
tyagyújtás helyszínére. A város ad-
venti koszorúján a második gyer-
tyát Karádi Ferenc alpolgármester
gyújtotta meg, majd a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium tanulói kará-
csonyi dallamokkal tették meghit-
té a várakozást.

Minden bizonnyal egészséget és
boldogságot kívántak maguknak,
egymásnak a karácsonyfa alá a
Napfény Rákbetegek és Hozzátar-
tozóik Nagykanizsai Egyesületé-
nek tagjai. A minap megtartott,
immár hagyományos adventelõn
együtt ünnepeltek mintegy ötve-
nen a Vasember Házban, egy küz-
delmes év záróakkordjaként.

Természetesen a karácsonyváró
program nem a szomorúság, ha-

nem a mosoly és egy reményteli
ünnep reményében zajlott. Igaz
ugyan, hogy a Napfény Rákbete-
gek és Hozzátartozóik Nagykani-
zsai Egyesületének összetartó csa-
patának gyógyult, valamint még
jelenleg is betegséggel küzdõ tag-
jait amúgy sem a rosszkedv, elke-
seredettség jellemzi – az év többi
napján sem. Ám a karácsony ne-
kik, ahogy minden más embernek
a várakozást, a csodákat testesíti
meg, amelybõl – ha máskor nem is
– ilyenkor mindenkinek kell, hogy
jusson. E gondolatok jegyében kö-
szöntötte a klubdélutánon a megje-
lenteket Karosi Lászlóné. Az egye-
sület elnöke a szeretet jegyében
megtartott beszédével elismerését
fejezte ki a csoport egész éves te-
vékenységéért, mellyel egymás

mentális- és testi egészségének
egyensúlyához hozzájárultak. Ezt
követõen Szórád Anna, a Kõrösi
Csoma Sándor-Péterfy Sándor Ál-
talános Iskola székhelyintézmé-
nyének 1.b osztályos tanulójának,
továbbá Kõhidai Edit és Stróbl Er-
zsébet klubtagok szavazatát hall-
gatták meg az ünneplõk. S ha már
karácsonyról van szó, nem marad-
hatott el a kiadós estebéd és az

ajándékozás sem: így jelképesen
megemlékeztek – a közös ünnep
mellett – az egymáshoz fûzõdõ,
szeretetteljes barátságról is a ren-
dezvényen résztvevõk.

A Kanizsai Dorottya Kórház
Gyermekosztályán sok kis beteg-
nek szerzett örömet ajándékával
Nagykanizsa Város Önkormány-
zata és a Kulcs Egyesület. A nem
szokványos gesztus, a segítõkész-
séget Dr. Nád Márta fõorvos kö-
szönte meg a gyermekek nevében.

A mogyorót, mandarint, szalon-
cukrot és csokoládét tartalmazó
adományt mielõbbi gyógyulást kí-
vánva, Karádi Ferenc alpolgár-
mester adta át a gyerekeknek. Mint
már írtunk róla, Nagykanizsa az
egyik nyertese az „E.ON Advent”
országos pályázatának, melyet he-
lyi közösségek számára hirdettek
meg. Köztudott, a pályázatot be-
nyújtó nagykanizsai Kulcs Egyesü-
let szervezi meg a helyi önkor-
mányzat támogatásával az idei év-
ben a város karácsonyi ünnepségét. 

A Hadirokkantak, Hadiözve-
gyek, Hadiárvák Letenyei Szer-
vezete idén is megszervezte a
már hagyománnyá vált karácso-
nyi ünnepi találkozót a Fáklya
Mûvelõdési Házban, ahol versek-
kel, dalokkal emlékeztek a hábo-
rúban maradt hozzátartozóikra. 

A megemlékezõ ünnepségen a kö-
zel harminc éves múlttal rendelkezõ
szervezet tagjait Kovács Emilné Ró-
zsika néni elnök köszöntötte. Beszé-
dében elmondta, minden évben kará-
csony elõtt gyûlnek össze emlékezni,
beszélgetni, de sajnos minden alka-
lommal egyre fogyó létszámmal.
Idén két társuk halt meg, emléküknek
egy perces néma felállással adóztak. 

Az Andrássy Gyula Általános Is-
kola diákjainak mûsorát követõen

köszöntötték a 70. életévüket be-
töltõket és adták át a karácsonyi
ajándékcsomagokat. A jó hangula-
tú találkozó a közös ebéddel zárult.

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

KKiiggyyúúlltt 
aa mmáássooddiikk ggyyeerrttyyaa 

RRáákkbbeetteeggeekk
kkaarrááccssoonnyyaa

AAjjáánnddéékk 
aa kkiiss bbeetteeggeekknneekk

AA ffrroonnttoonn eelleesseetttt
hhoozzzzááttaarrttoozzóóiikkrraa
eemmlléékkeezztteekk
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2012. december 13.

II.. KKaanniizzssaaii KKóórruusskkaarrááccssoonnyy

Szenteste, 18 óra után sugározza a Kanizsa Tv
azt a hangversenyt, melyet lapunk postaládákba
kerülése idején rögzít a csodálatos akusztikájú
Alsóvárosi templomban. 

Nagykanizsa Önkormányzata hagyományteremtõ
szándékkal hirdette meg ezt a kórustalálkozót, ez alka-
lommal városunk általános iskolás korú diákkórusai-
nak. Tíz kórus jelentkezett, azaz majd minden iskolából érkeznek, az összkar
pedig Gárdonyi Géza devecseri tanítóként szerzett „Fel, nagy örömre…” kez-
detû dalát énekli. Jövõre középiskoláink kórusai, akár alkalmi éneklõ csoport-
jai adnak hangversenyt a II. Kanizsai Kóruskarácsonyon…
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Meghívó

Lakossági fórumok – KEOP 1.2.0./2F-2008-0004

A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás lakossági
fórumokat szervez, amelyek fõ témája a Nagykanizsa
agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep
fejlesztése projekt, amelynek keretein belül Nagykani-
zsán és a környezõ 12 településen megvalósul a csator-
nahálózat kiépítése. Az Európai Unió által finanszírozott
projekt kivitelezési munkálatainak befejezésérõl, a pró-
baüzem megkezdésérõl és a csatornahálózatra történõ
rákötés lehetõségeirõl lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórumokra ezúttal tisztelettel meghívjuk.

Idõpontok és helyszínek:

Magyarszentmiklós: 
2012. december 13. 17:00, Kultúrház, Fõ u. 31.

Magyarszerdahely: 
2012. december 13. 18:00, IKSZ tér Petõfi u. 4.

Korpavár: 
2012. december 13. 19:00, GYGV Kanizsa Kft. 
Nagykanizsa

Bocska: 
2012. december 14. 18:00, Polgármesteri Hivatal

Zalaszentbalázs: 
2012. december 14. 19:00, Kultúrház

Rigyác: 
2012. december 17. 17:00, Kultúrház

Nagykanizsa-Szabadhegy: 
2012. december 17. 18:30, Sánci Kultúrház, 
Kaposvári út 11.

Semjénháza:
2012. december 18. 17:30, Faluház

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Kedvezményezett: 
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás

Nagykanizsa agglomeráció 
csatornahálózat 
és szennyvíztisztító telep fejlesztése

Nagykanizsai Regionális 
Szennyvíztársulás
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
www.kanizsacsatorna.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel./fax: +36/20-849-2341

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
Tel./fax: +36/20-849-2341, e-mail:
gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, ww.ujszechenyiterv.gov.hu

A "Mi a pálya? - Jövõnk az ifjúság II." címû,
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202 azonosító szá-
mú projekt programjai:

Meghívó

A Városi Diákiroda a Kanizsai Kulturális Központ társszervezé-
sével idén ismét megrendezi jótékonysági gáláját, melynek bevéte-
lével hátrányos helyzetû kanizsai diákokat támogatnak. 
A rendezvényen megvásárolhatóak a diákok saját kezûleg készített
kézmûves termékei (pl. mézeskalács, karkötõ, nyaklánc). 
Minden kedves és segíteni akaró érdeklõdõt szeretettel várunk
2012. december 14-én 17 órakor a Medgyaszay Házba.

Fellépõink: Hatos fogat - népdal, Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa. Miky-Rock - tánc, Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa.
Horváth Laura - ének, Dr. Mezõ Ferenc - Thúry György Gimnázium
és Szakképzõ Iskola. Farkas Rebeka - 5 perces elõadás. Varga Döniz
- népmese, Varga Brigitta - balett, Bogdán Norbert - dalének. Incsel-
kedõ néptáccsoport, Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin.
Sztárvendég: „Kávészünet” zenekar.

Csellengõk KKözösségi HHáza 
téli pprogramsorozata
(Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 51.)

2013. január 3. csütörtök, 16.00 óra
Ping-pong bajnokság.
2013. január 10. csütörtök, 16.00 óra
Egyéni csocsó bajnokság.
2013. január 17. csütörtök, 16.00 óra
Darts bajnokság.
2013. január 24. csütörtök, 16.00 óra
Biliárd bajnokság.
2013. január 31. csütörtök, 16.00 óra
Kábítószer ellenes elõadás.
2013. február 07. csütörtök, 16.00 óra
egészséges életmód elõadás.

Szeretettel várunk a Csellengõk Közösségi Házába egy kellemes dél-
utánra. 
Gyere el, a teát és a popcornt mi visszük!

Csellengõk KKözösségi HHáza
(Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 51.)

Biliárd - Csocsó - Internet

Nyitva: hétfõ-péntek 10.00-22.00 óra.
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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

A Polgármesteri Hivatal egyes osztályait érintõen december hónapban az alábbi vál-
tozások lesznek: A Közterület Felügyelet a Király u. 47. szám alá költözött. December 6-
tól az ügyfélfogadás is a Király u. 47. sz. (II. emelet) alatt történik. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális Osztályának ügyfélfogadása 2012. de-
cember 31-ig változatlanul a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. sz. alatti épületében tör-
ténik. 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 Petõfi u. 5. szám alá költözött. Továb-
bá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ügyfélfogadások ideje változatlan marad. 

EEllkkööllttöözztteekk aa HHiivvaattaall eeggyyeess oosszzttáállyyaaii

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. novem-
ber 29-i közgyûlésén úgy döntött, hogy támogatja az ebek transz-
ponderrel történõ megjelölését. Ennek során az önkormányzat az
állatorvosokkal közösen kedvezményes akciót hirdet az ebek teljes
körû, transzponderrel való megjelölése érdekében.

A megállapodás értelmében az ebösszeírás alapján az önkormányzathoz
legkésõbb 2012. december 31-ig bejelentett ebek esetében 2013.január
1 - június 30. között az Avt. 42/A.§ (2) bekezdésben megjelölt szolgál-
tatás díja - amely magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját
és az adatbázisba való regisztráció díját -  bruttó 3000 Ft, azzal, hogy
külön állatorvosi vizsgálati díj sem kerül felszámításra.
Az önkormányzat azon ebek esetén, amelyeknél fennáll az ebrendészeti
hozzájárulás fizetési kötelezettség és a tulajdonos a hozzájárulást az
önkormányzat részére megfizeti, a 3000 Ft-os szolgáltatás díjához támo-
gatást nyújt, melynek alapján a tulajdonos az említett szolgáltatásért az
állatorvos részére közvetlenül csak 1000 Ft díjat fizet.
A részletes tájékoztatót és a szerzõdött állatorvosok elérhetõségeit az
önkormányzat a hivatalos honlapján (www.nagykanizsa.hu) és a
www.kanizsaujsag.hu-n közzéteszi 2012. december 20. napjától.

Nagykanizsa MJV Önkormányzata

TTiisszztteelltt nnaaggyykkaanniizzssaaii 
kkuuttyyaattuullaajjddoonnoossookk!!

Dénes Sándor alpolgármester fogadónapját - az ünnepnapokra tekintettel -
2012. december 26-a helyett 2012. december 19-én tartja 15-17 óráig a Pol-
gármesteri Hivatal Erzsébet téri épületében (I/11. iroda).

AAllppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórraa

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatalában a munkarend
az alábbiak szerint alakul: 2012. december 14. (péntek) - hétfõi munkarend szerinti
munkanap, ügyfélfogadás: 8-16.30 óráig, 2012. december 15. (szombat) - pénteki munkarend
szerinti munkanap, ügyfélfogadás: 8-12 óráig.

ÜÜnnnneeppii mmuunnkkaarreenndd aa HHiivvaattaallbbaann

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 felhí-
vás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekint-
hetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan
értékesítés alpontja alatt.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss IIII..

hi
rd

et
és

A projekt során 5034 folyóméter burkolt árok, ebbõl 4873 folyómé-
ter mederelemmel történõ építés valósul meg. E mellett 460 fm
földárok építés, valamint 1322 folyóméter áteresz rekonstrukciójá-
val kapcsolatos új építés vagy tisztítás is megtörténik. Az árkokon
található kapubejárók is rendezésre kerülnek, a szomszédos közú-
tak padkarészeinek a felújítása is feladata a projektnek.
A projekt illeszkedik Eszteregnye Község Önkormányzatának kör-
nyezetvédelmi programjához, valamint a már 2011. évben megva-
lósított, szintén környezetvédelmi tárgyú vízvédelmi projektjéhez.

Sajtóközlemény

A Nyugat-dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentõ-
ségû vízvédelmi rendszerek fejlesztése (NYDOP-4.1.1/B-11)
keretében mintegy 89 millió forintos EU-támogatásból valósul
meg Eszteregnye község belterületi vízrendezési projektje.

Eszteregnye Község Önkormányzata
8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.
Telefon: 93/375-301, 
Fax: 93/375-425
www.eszteregnye.hu

43_bizt.qxd  2012.12.12.  13:24  Page 9



KKaanniizzssaa –– VVíízzmmûû 2012. december 13.10

43_bizt.qxd  2012.12.12.  13:24  Page 10



KKaanniizzssaa –– VVíízzmmûû 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 13.

43_bizt.qxd  2012.12.12.  13:24  Page 11



TOP 100 - Zala megye 
legnagyobb cégei, 
vállalkozásai

Három szervezet (ZMKIK,
NAKKIK és a NAV) összefogásá-
ban jelent meg a TOP 100 címû
kiadvány, mely Zala megye gaz-
daságát, gazdaságának erejét al-
kotó cégeket, a Zala megyei és a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara tevékenységét mutat-
ja be. 

A kiadványt bemutató esemé-
nyen dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
ke az ország gazdasági helyzetérõl,
az ide vezetõ folyamatokról és a
válságból való kilábalás fontosabb
feltételeirõl szólt. Többek között

elmondta, ésszerûbben, a gazda-
ságfejlesztésre összpontosítva kell
elkölteni a magyar gazdaság leg-
fontosabb forrását, az uniós pénze-
ket, és végig kell vinni az állam al-
rendszereinek átalakítását. 

Haszonnal forgathatja bárki,
aki a megye aktuális gazdasági
helyzetére kíváncsi.

Az érdeklõdõk Kamaránk szol-
gáltató irodájában átvehetik a ki-
adványt.

Szakképzési aktualitások
Versenyfelhívás

Kamaránk a Szakma Kiváló Ta-
nulója Verseny és Országos Szak-
mai Tanulmányi Verseny írásbeli
elõdöntõit 2013. január 7-e és ja-
nuár 21-e között bonyolítja le.

Az elõdöntõk idõpontjait, és a
versenyrészek lebonyolításának
helyszíneit a honlapunkon talál-
ható táblázat tartalmazza: Az írás-
beli elõdöntõk egységesen 10 óra-
kor kezdõdnek. A tanulók a verse-
nyekre iskolájukban nevezhetnek.

Szakképzési hozzájárulás
elszámolása
A kamarához több megkeresés

érkezett a januártól érvényes új
szakképzési hozzájárulás elszá-
molásával kapcsolatosan. Szak-
embereinek megkeresésére a
NAV megerõsítette a következõ
értelmezéseket:  

A tanulónak adómentes minden
olyan jövedelem, amelyet a tanu-
lószerzõdés melléklete szerinti
belsõ szabályozás tartalmaz. Elsõ
év elsõ félévben csak a törvényi
alap adómentes. A végzõs tanulók
magasabb juttatása is adómentes,
amennyiben ez a belsõ szabályo-
zás alapján került meghatározásra.

A NAV tájékoztatása honlapun-
kon megtalálható. Amennyiben
problémája van vállalkozása be-
vallással kapcsolatban, kérjük,
keresse fel dr. Balogh Imre szak-
képzési tanácsadónkat.

Szellemi-tulajdon-védelmi 
Infópont – a szakértõ 
kapcsolat
Komplex szolgáltatásokat, ta-

nácsadást nyújtunk az aktív, ötlet-
tel, innovatív szolgáltatással/ter-
mékkel rendelkezõ vállalkozások-
nak:

- iparjogvédelem, 
- pályázati tanácsadás, 
- projektmenedzsment, 
- szabványügy és 
- innováció területén
Kapcsolati hálónk segítségével

gyorsan és eredményesen elérjük
egyetemeket és országos hatáskö-
rû szerveket is. Támogatjuk a vál-
lalkozások egymás közti innova-
tív együttmûködését.

Innovációs pályázat 
és vetélkedõ fiatalok részére
A pályázat témája a magyar vo-

natkozású feltalálók találmányai-
nak infokommunikációs techno-
lógiával történõ bemutatása. Pá-
lyázatot nyújthatnak be egyének
és csoportok (max. 3 fõ). 

A vetélkedõre Nagykanizsa vá-
ros középiskoláinak 3 fõs csapatai
jelentkezhetnek. A résztvevõk, az
innováció témaköréhez (pl. ma-
gyar feltalálók, találmányok) kap-
csolódó játékos feladatokat olda-
nak meg. A projekt célja a fiata-
lok, innováció iránti érdeklõdésé-
nek felkeltése.

A projekt az
NGM_SZERZ68/1/2012/2/2 számú
pályázati támogatással valósul meg.

Új adózási formák - KATA

December 13-ra tájékoztatóval
egybekötött konzultációra invitál-
tunk minden regisztrált nagykani-
zsai székhelyû vállalkozást. Az új
adózási formákról Szerdahelyi
Éva adószakértõ tartott elõadást.

2013 januárjától egyes vállal-
kozók, cégek egyszerûsített rend-
szer szerint adózhatnak. Az új

adózási forma neve: kisadózó vál-
lalkozások tételes adója, kata.

Akik ezt az adózást választják,
annak 2012. december 1-je és de-
cember 20-a között ki kell jelent-
kezniük az eva hatálya alól.

A kisadózó vállalkozásnak a fõ-
állású kisadózó után havi 50 ezer
forint, a fõállásúnak nem minõsü-
lõ kisadózó után havi 25 ezer fo-
rint tételes adót kell fizetnie. 

Jön a részletes áfa bevallás! 
A számla adattartalma is vál-

tozik 2013-tól 
Részletes információk honla-

punkon.

Konzultáció a város 
KKV-inek képviselõivel

December 6-án a Vasemberház
Dísztermében fórumot tartottunk
a város gazdasági helyzetérõl, jö-
võjérõl.

Cseresnyés Péter polgármester
tájékoztatta a cégek képviselõit a
városban idén megvalósult fej-
lesztésekrõl és a jövõbeli tervek-
rõl.

Dr. Polay József kamaránk el-
nöke a város és a kis és középvál-
lalkozások helyzetérõl, a közösen
megvalósítandó feladatokról adott
áttekintést. 

A rendezvényen Csehkis Gá-
bor, az OTP Bank képviselõje
fejlesztési hitellehetõségekrõl
adott információkat a résztve-
võknek.

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2012. december 13.12

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

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

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

Honlap: www.nakkik.hu

Kamaránk elnöksége és munkatársai nevében 
kívánunk Önöknek, munkatársaiknak, 

családtagjaiknak 
kellemes Karácsonyi ünnepeket

és sikerekben gazdag boldog, Új Esztendõt
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2012. december 13.

Horoszkóp

Itt az este: giling-galang. Megszólal az es-
ti harang. Szól a csengõ: csingilingi. Pely-
hét a tél szertehinti. Téli erdõ, fehér álom,
díszes csipke ring a fákon. Karcsú fenyõk
tüskés inge hókristállyal van behintve. 

Legszebb ünnep a karácsony, olyan, mint egy
tündérálom. Szép, ragyogó karácsonyfa, min-
den jóval meg van rakva. Nem adnak itt sem-
mit pénzért, Csak egy kicsi szeretetért. Légy
azért jó télen-nyáron, s beteljesül minden álom. 

Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt les-
ve a csillagok közt Isten szekerét megke-
resni. Ünneplõben elébe menni, mesék ta-
vában megfürödni, s mesék tavában mé-
lyen, mélyen ezt a világot elfeledni. 

Csillagfényes álmaid váljanak valóra, le-
gyen ünnep lelkednek minden nap és óra.
Kerülje a bánat örökre el házad, érjen annyi
boldogság, mit ember csak kívánhat. Szép
karácsonyt, s Boldog Új Évet!

Karácsonyra, karácsonyra, Bekopog a kará-
csonyfa. Hozza havas erdõk álmát, Ezeregy
éj ragyogását. Ahó alatt alszanak a házak, az
egész világ csupa varázslat. S mint valami
tündérálom, jön el hozzánk Szentkarácsony.

Puha, fehér takaró borítja a tájat, karácso-
nyi illatok töltik be a házat. Hozzon az ég
örömbõl végtelent, Szeretetbõl önzetlent,
Sikereket, amennyit csak lehet, Így kívá-
nunk békés karácsonyi ünnepeket.

Küldünk egy lángocskát szívünk melegé-
bõl, elviszi egy angyal, ki eljön az égbõl.
Füledbe súgja mindazt, mit kívánunk: bõ-
séget, szerelmet, minden jót és szépet, bé-
kés, szép Karácsonyt, s Boldog Új Évet.

Ahogy a hópihe száll kitartott kezedre, úgy
szálljon füledbe az angyalok éneke! Melen-
gesse szívedet sok-sok szeretet, Hozzon a ka-
rácsony békét s örömet. Váljon valóra min-
den álmod, Boldog karácsonyt kívánunk.

Mikor éjjel két angyal a párnádhoz száll,
Mindkettõ jót akar, mégis mást ajánl. Azt
súgja az egyik: mindig jó légy, a másik:
tedd, amit szeretnél! Ha nem hiszel nekik,
kívánságukat SMS-ben is megismétlik.

Kiskarácsony, nagykarácsony, angyal csókja rá-
tok szálljon. Hozzon nektek minden jót, ne csak
almát, mogyorót. Boldogságot, békességet, szép
jövõt, melegséget. Meghittség, boldogság, szere-
tet és béke legyen a családod örökös vendége.

Ballag a szeretet a karácsonyi fényben,
Megáll az ajtódban, csengetésre készen.
Remélem, nálad is nyitott szívre lel, A
csengetésre szíved nyitottan felel. Békés,
boldog karácsonyt. 

Mennyei szeretet járja át a földet, Moso-
lyogj, ünnepelj, felejtsd el a könnyet!
Angyalkák repdessék körbe a te fádat,
boldogság, béke áldja meg a házat. Bol-
dog karácsonyt.

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 lakás, be-
épített fa bútorokkal (konyha, elõszoba)
eladó. Kettõ szoba, konyha-nappali, für-
dõ, kamra, elõszoba, WC. Gépkocsibeál-
lóval. Irányár: 14 millió Ft. Érd.:
+3620/950-9527 (7541K)

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

Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi  népi parasztbú-
torokat és ruhákat, valamint használati

tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.:
0620/555-3014 (7523K)

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

Könyveket, márkás porcelánokat, régi
mûszereket, minden régi tárgyat, ezüst
evõeszközöket készpénzért vásárolok.
Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7545K)

Karácsonyfa eladó. Normand, ezüst,
luc. Érd.: Nk., József Attila utca 7/a., tel.:
0693-311-710 (7546K)

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2012. december 13.14

Kanizsai HASZNOS

2012.12.18. KEDD 12:00 – 17:00 óra Véradás – utoljára Nagykani-
zsán az évben! Minden véradónak forralt bor + bejgli. Magyar Vöröske-
reszt, Sugár u. 28. 2012.12.20. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 18:00 óra
Letenye – Zeneiskola, 8868 Letenye, Arany J. u. 2.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

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

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)

A Napfény Rákbetegek és Hozzá-
tartozóik Nagykanizsai Egyesülete
köszöni mindazoknak, akik adójuk 1
%-val támogatták egyesületük  mun-
káját. 

Adószámunk: 18967621-1-20

Fenyõvásár!
A City Presszónál (volt
Stop) a Sabján Gyula ut-
cában december 17-tõl
(hétfõtõl) lucfenyõk el-
adók 1000-2000 Ft/db.
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2012. december 13.

Orbán Gábor, a Kanizsa Box
Klub ökölvívója a +91 kg-os súly-
csoportban indulhatott a Debre-
cenben sorra került felnõtt ököl-
vívó országos bajnokságon.

A murakeresztúri illetõségû
sportolóra a nyolcaddöntõben egy
tatabányai bokszoló várt Fekete
Gábor személyében és a KBK ök-
lözõje végül 9:2-es pontozással
gyõzött. Következhetett a KSI
sportolója, Szajkó Béla a negyed-
döntõben. Orbán számára nem volt
ismeretlen az ellenfél, ráadásul
korosztályos viadalokon már gyõ-
zött is ellene. Nos, a hajdúsági vá-
rosban is a zalai mellett szólt a tu-
dás, hiszen az ifjúsági magyar baj-

nok ellen 12:8-as végeredmény
állt a neve mellett.

Az elõdöntõben a szombathelyi
Haladás VSE bokszolójával, Hra-
bovszki Zoltánnal szemben lépett a
szorítóba. Vasi ellenfelével küzdött
becsülettel a nagykanizsaiak ver-
senyzõje, de a rutinos szombathe-
lyivel szemben végül 12:8 arány-
ban alulmaradt. A hírek szerint a
párharcból a dél-zalai öklözõ szem-
szögébõl értékelve lehetett volna
többet is kihozni, de a +91 kg „telt
házas” mezõnyében szerzett bronz-
érem sem utolsó teljesítmény. 

Súlycsoportja hazai harmadikja-
ként Orbán számára ezen a héten
már az orosz Kalinyingrád városa
jött a sorban, ahová az ökölvívó

olimpiai reménységek nemzetközi
tornájának mezõnye gyûlhetett ös-
sze.

– Jegyezzük azért meg, hogy
versenyzõnk számára életkorát te-
kintve ez volt az elsõ igazi felnõtt
ob – fogalmazott a KBK edzõje
Korpics Miklós. – Még akkor is azt
mondom, hogy elégedett vagyok,
ha tudom, meglehetett volna az
elõdöntõ is Gábor számára, mert
ellenfele verhetõ lett volna. Tartok
tõle, fejben már kissé messze járt...

Egészen pontosan a már említett
orosz kikötõvárosban a Balti-ten-
ger partján, ahonnan december 19-
én érkezik haza a magyar csapat.

P.L.

HHaarrmmaaddiikk lleetttt aazz kkaanniizzssaaii öökkööllvvíívvóó 

Nagy várakozással tekintettek
elé, és eseménydús is volt a Heat
Group Kanizsa VSE OB I B-s ví-
zilabda mérkõzése a pesterzsé-
betiek ellen idegenben. Nyertek,
ami azt jelenti, hogy csoportjuk
második helyére ugrottak.

Honvéd-Pesterzsébet VKSE (3.)
– Heat Group Kanizsa VSE (2.)
14-17 (2-4, 6-6, 1-4, 5-3)

OB IB-s vízilabda mérkõzés,
10. forduló. Budapest, 50 nézõ.
Vezette.: Vojvoda, Veilandics.

Kanizsa: Kiss Cs. - Virt M.,
Bencz 5, Gulyás Á. 3, Szilvasán B.
2, Kaszper G., Kádár 4. Csere: Ka-
rácsony T. 2, Takács K., Kéri P. 1,

Fábry, Klie. Edzõ: Németh Zsolt.
A hosszú évekig a kanizsaiak-

nál játszó és edzõsködõ Szabó
Gábor, valamint még jó néhány,
korábban a dél-zalaiaknál vízilab-
dázó játékos készült hazai oldalon
egy valódi csoport-rangadóra,
mely a dobogós állásról is hiva-
tott volt dönteni.

Bencz Zoltán a vendégeknél
igencsak belelendült az elején, a
második negyed pedig maga volt a
„póló-horror”, hiszen néha egy
egész meccsen nem esik annyi ta-
lálat, mint a nagykanizsaiak leg-
utóbbi fõvárosi találkozóján...
Mindezektõl függetlenül a KVSE
végig vezetett a találkozón, s ezzel

a gyõzelmével fel is ugrott az A-
csoportjuk második helyére.

Ezzel az õszi szezon zárult, de a
Kanizsa VSE – még elõfordulhat,
hogy – készülhet egy mérkõzésre,
mivel a szegedi vízipóló-sulisok
elleni elmaradt összecsapásuk pót-
lása szombatra lett kiírva... Papí-
ron legalábbis...

Jók: Bencz, Gulyás Á., Kádár.
Németh Zsolt: „Gólerõsen, pon-

tosan lõttünk, még ha a védekezé-
sünkön lett is volna mit csiszolni.
Játékosaim szívüket-lelküket kitet-
ték, így végig irányítani tudtuk a
találkozó menetét.”

P.L.

GGyyõõzzeelleemm aa pprreesszzttíízzssmmeeccccsseenn

A Kanizsai Vadmacskák SE
Amatõr nõi NB I-es kosárlabda
bajnoki mérkõzésen fogadta a
SMAFC-NYME együttesét és jó
csapatmunkájával, valamint a
második félidõben feljavult véde-
kezésének köszönhetõen gyõzött
is soproni ellenfelével szemben. 

Kanizsai Vadmacskák SE (4.) –
SMAFC-NYME (5.) 75-64 (19-
19, 14-17, 23-13, 19-15) 

Amatõr nõi NB I Nyugati cso-
port kosárlabda-mérkõzés, 10. for-
duló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Ve-
zette: Horváth A., Dombai.

Kanizsa: Fekete (18), Fuisz V.
(6), Olasz A. (10), Jurkó (17), Oros
(7/3). Csere: Nagy D. (9/3), Rajkai

(4), Simon (4), Pál. Edzõ: Farkas
József. 

Nem rajtoltak túlzottan jól a kani-
zsaiak, hiszen a vendégek 9-2-re is
elléptek tõlük az elején, igaz onnan
egy perc alatt megfordították az
eredményt. Persze védekezésben to-
vábbra is figyelmetlenek voltak
Farkas József tanítványai, ezért az
elsõ negyed végén egálra állt a talál-
kozó. A saját palánkjuk alatt tovább-
ra is többször hibázott a KVSE, tá-
madásaikat pedig pontatlanul fejez-
ték be, így a Sopron egyes helyze-
tekben bizony nem kegyelmezett.

Nagyszünet védekezését váltot-
tak a hazaiak, emellett játékukban
agresszívabbá váltak, melynek kö-
szönhetõen a megszerzett labdák-

ból létszámfölényes helyzeteiket
kihasználva a találkozó 25. percé-
tõl fokozatosan növeltük elõnyü-
ket. A záró felvonásban a szívósan
játszó SMAFC ugyan felzárkózott
még öt pontra, de Oros Laura sike-
res távoli és középtávoli dobásai-
val ismét 10 pont volt közte, amit
taktikus játékával a végjátékban
már meg is tartott a hazai együttes.

Pénteken a Bajai NKK
együttese következik egy igazi
felmérõ találkozó keretében a Vad-
macskák számára, lévén, a tabel-
lán a második helyet elfoglaló
fogadja a negyediket a bács-kisku-
ni helyszínen.

P.L.

AA vvééggéérree ccssaakk lleeggyyûûrrttéékk eelllleennffeellüükkeett 

December 16-án 15 és 18.30
órai kezdettel rendezi meg a Szan-
Dia FSC a hagyományos, egyben
évet búcsúztató gáláját, a XX. Ka-
nizsa Pékség Fitness Fesztivált a
HSMK-ban. Vágó László a szer-
vezõk részérõl elmondta, a színes
kavalkáddal elõrukkoló program
elsõ felvonásában a kontinensvia-
dalon (is) gazdagon értékelt szá-
mokat adják elõ a klub növendé-
kei, míg a másodikban az új gya-
korlatok mutatkoznak be a nagy-
közönségnek, melyekkel a májusi,
nagykanizsai világbajnokságon is
rajtolhatnak.

FFiittnneessssffeesszzttiivváállllaall
mmeelleeggíítteenneekk aa vvbb-rree

Lengyelországban szerepelt az el-
múlt hétvégén a kadet (16-17 éve-
sek) nõi magyar birkózó válogatott
a „Czarny Bór Open Ladies 2012”
nemzetközi versenyen. A válogatott
tagjaként indulhatott a kadet Eb-5.
helyezett 46 kg-os Egyed Zsanett is,
a Kanizsai Birkózó SE sportolója.

A versenyre összesen 225-en ne-
veztek, a házigazda lengyel csapa-
ton kívül érkeztek versenyzõk
Franciaországból, Lettországból,
Litvániából, Magyarországról,
Mongóliából, Németországból,
Norvégiából, Svédországból és
Ukrajnából. A kanizsai versenyzõ
(képünkön a dobogó tetején) súly-
csoportjában tizenhárman léptek
szõnyegre és Zsanett az elsõ kör-
ben a lengyel Kornel Masiukie-
wiczet gyõzte le technikai fölény-
nyel, majd a német Ellen Rustere
ellen emelték magasba a kezét.

A döntõbe jutásért az ukrán
Iryna Cherkas már nehezebb falat-
nak bizonyult, de három szoros
menetben sikerült õt is legyõznie.
Az aranyéremért folyó csatában a
svéd Luna Malentin csak megszo-
rítani tudta a nagykanizsait, de le-
gyõzni nem, amivel Egyed Zsanett
2011 után másodszor is nyerni tu-
dott a rangos lengyel erõfelmérõn.

Itthoni edzõje, Szatmári Zsolt
így értékelt a verseny után: „Zsa-
nettnek továbbra is az a célja,
hogy a jövõ évi kadet világverse-
nyeken érmet, érmeket tudjon sze-
rezni, ezért is tekintettük fontos ál-
lomásnak a lengyelországi ver-
senyt, melyen felmérhettük, hogy
a nemzetkõzi szinten való stabil
versenyzéshez mit kell még ten-
nünk, javítanunk..”

EEggyyeedd ZZssaanneetttt
iissmméétteelltt
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SZALONCUKROK AZ ALÁBBI ÍZEKBEN KAPHATÓK:

Bailey's likõr
capuccino likõr
tojáslikõr
kókuszlikõr
konyakmeggy
madártej krémes
banánkrémes
tejkrémes
kávékrémes
tiramisu krémes
erdei gyümölcs krémes
mogyorókrémes
zselés

tejkaramell
vajkaramell
kókusz
alma-fahéj
diabetikus
vadász feketeerdõ tej
vadász étcsokoládés
vadász Kid tejkrémes
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)

Multifokális lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2012. december 31-ig érvényes

AA nnaaggyykkaanniizzssaaii SSzzeenntt JJóózzsseeff PPlléébbáánniiaa aa 
„„HHIITT ÉÉVVEE”” aallkkaallmmáábbóóll ffoottóóppáállyyáázzaattoott hhiirrddeett
„„HHiitt ééss kkééttsséégg”” ccíímmmmeell..

Pályázati feltételek:
A pályázaton bárki részt vehet, aki a kiírásnak megfelel. Beküldhetõ szerzõnként

5db színes vagy fekete-fehér fotó. Aképek mérete: nyomtatásban A4, digitális úton:
jpeg formátumban, max. 1600x2400 pixel, 300 dpi felbontásban, max. 2 mb
nagyságban. A képek beadása: nyomtatásban a plébánia hivatalban (Ady út 15.),
digitálisan a: szentjozsefplebania@hotmail.com címre. A leadás határideje: 2013.
február 28. A beküldött fotókat a Szent József Plébánia által felkért zsûri bírálja el.
Az elsõ helyezett díja: 1 hetes üdülés Kõszegen a plébánia üdülõjében. 2-3.
helyezett díja: a „Hit évével” kapcsolatos ajándéktárgyak. További információk
kérhetõk: szentjozsefplebania@hotmail.com, pmate99@t-online.hu. Díjátadás és a
kiállítás megnyitója 2013. március 24-én, a 10 órai szentmise keretében lesz.
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