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Sass Brunner Erzsébet és lá-
nya Brunner Erzsébet hagyaté-
kának utolsó darabjai – festmé-
nyek, személyes használati tár-
gyak, ruhák, díszek – nemrégi-
ben érkeztek haza Indiából
Nagykanizsára. Álmok Indiában
címmel a Képzõmûvészetek Há-
zában ezekbõl látható kiállítás. 

A tárlaton Õexcellenciája Malay
Mishra, India magyarországi

nagykövete mondott köszöntõt.
Beszédében kiemelte: a két alkotó
spirituális és valóságos, valamint
fizikai értelemben is nagy utat járt
be, és egy spirituális kötõdést ho-
zott létre a két ország, Magyaror-
szág és India között. Majd felvá-
zolta életük Indiához kötõdõ állo-
másait, emlékeztetve arra is a tár-
latlátogatót, hogy nemcsak a
Ghandi család és más ismert veze-
tõk, politikusok, hanem a tömegek

számára is ismertek voltak, alkotá-
saikban õket is megörökítették. 

A kiállítást Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg:

– Sass Brunner Erzsébet és lánya,
Brunner Erzsébet Kõrösi Csoma
Sándor és Baktay Ervin mellett a
legismertebb India-utazók. A két vi-
lágháború között érkeztek a brit ko-
rona „gyémántjába”, s egy életre ott-
honukká választották. 

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
A festõmûvésznõ anya és lánya

képeken örökítette meg az ország tá-
jait, szent helyeit, az egyszerû embe-
reket s mindennapi életüket, sõt,
megfesthették India vezetõ politiku-
sait is – hangsúlyozta Cseresnyés
Péter, majd nagykanizsai kötõdésük-
kel folytatta:

– Farkas Erzsébet Nagykanizsán
született 1889-ben. Feleségül ment
Sass Brunner Ferenchez, tanárá-
hoz, Ferenczy és Hollósy tanítvá-
nyához. Egy megérzés hatására
úgy döntött, hogy Szicíliába uta-
zik. 1929-ben, nagyon kevés pénz-
zel érkezett lányával a dél-olaszor-
szági szigetre. Itt a festésen kívül
narancsárulásból tartották fenn
magukat. Egy éppen Szicíliában
tartózkodó indiai nõnek annyira
megtetszettek a képeik, hogy meg-
hívatta õket Rabindranath Tagoré-
val Indiába. A két nõ saruban és
maguk szõtte ruhában Egyiptomon
át érkezett Santiniketánba, 1930-
ban. Brunner Erzsébet Tagore uno-
kaöccse, a Mûvészeti Akadémia
alapítója révén festészetet tanult
(számtalan portréja van ebbõl az
idõszakból Rabindranath Tago-
réról), míg anyja két éven át Vish-
wa Bharatiban lévõ lakhelyükön
csak meditálással foglalkozott.

1932 és '35 között hosszabb utat
tettek Indiába, s közben festmé-
nyeiket kiállításokon mutatták be.
Bengálból Kashmirba illetve a Hi-
malájából Rameswaramba utaztak
– részletezte. Dél-indiai tartózko-
dásuk idején Mahatma Gandhi
meghívta õket Coonorba, ahol le-
hetõségük volt õt lefesteni. (Sass
Brunner Erzsébet: A Vision of In-
dia, 3. o.)

1935 és 1937 között Japánban
éltek. Nemcsak indiai, hanem
még Magyaroszágon készült ké-
peiket is kiállították. Megjelent a
Mystic India címû könyvük,
amelyhez Rabindranath Tagore és
Mahatma Gandhi írt elõszót.
Könyvük képeiken kívül írásaikat
is tartalmazza. Japánban a tenger
és a Fuji ragadta meg õket. Két-
éves itttartózkodásukat is a Fuji
vulkánnak "köszönhetik": az
egyik hegyi kirándulásukon Sass
Brunner Erzsébet olyan szeren-
csétlenül esett el, hogy csípõ-
csontját törte, s ilyen állapotban
elég hosszú ideig nem volt képes
utazni. Amíg Japánban idõztek,
megismertették Petõfi költemé-
nyeit a távol-keleti országgal - a
magyar konzul közbenjárásával
számos költeményt kiadtak, lefor-
dítva, egy kötetben.

Emlékeztetõül kiemelte:
– Sass Brunner Erzsébet 1950.

február 19-én halt meg tüdõgyulla-
dásban. Lánya Delhiben megren-
dezte gyûjteményes emlékkiállítá-
sát. Brunner Erzsébet a Himalája
hegyei közül visszaköltözött Del-
hibe, ahol stúdiót nyitott. Hosszú
elzárkózása után újra bekapcsoló-
dott a képzõmûvészeti életbe.
1955 és '57 közötti zarándokútján
megfestette India, Nepál, Thaiföld,
Ceylon buddhista kegyhelyeit.
1959-ben õ is részt vett a tibeti me-
nekültek segélyezésében, s talál-
kozott a dalai lámával, akit az eu-
rópaiak közül elsõként örökített
meg.

Az 1970-es években jutottak el
képeik a magyar közönség elé:
Indira Gandhi négy képüket hozta
magával látogatásakor. 1979-ben a
Delhiben létrehozott Magyar Kul-
turális Intézet megrendezte az elsõ
Brunner-kiállítást; két könyvüket,
a Vision of India és az A Painter's
Pilgrimage címût is megjelentet-
ték. 1985-ben Brunner Erzsébet
Gianni Szingh indiai elnöktõl át-
vette a Padma Sri állami díjat.

A kiállítás jelentõségérõl többek
között így szólt a polgármester:

– Hidasi Judit író, újságíró gon-
dolatában tükrözõdik számomra
leginkább e mai este lényege. Õ
azt írja: „Minden utazás és tapasz-
talat legnagyobb hozadéka az,
hogy ráébressze az embert a saját

kultúrája, saját országa értékeire.”
A mûvészet és a kultúra olyany-

nyira természetessé és láthatatlan-
ná tud válni a mindennapi problé-
mák zajos forgataga közepette,
hogy elõfordulhat, az identitását
építõ közösség is elfelejti ápolni és
gondozni az azonosságát adó, és
ezáltal másokkal kapcsolatot te-
remtõ értékeit és képességét. Ezért
néha el kell távolodni az ismerõs-
tõl, az otthonitól, vagy meg kell
állni egy pillanatra, hogy felfedez-
zük újra mindazon értékeket, me-
lyek körülvesznek minket a hét-
köznapok során. Ezek a pillanatok
teszik értékessé és tartalmassá az
amúgy rohanó életünket, és mond-
ják el nekünk, hogy kik is vagyunk
a világban.

E mai alkalom egy ilyen rend-
kívüli eseménynek mondható.
Egy kis megállásnak, eltávolodás-
nak a profántól, aminek a lehetõ-
ségét egy távoli baráti ország né-
zõpontja ad meg nekünk. India
hozzánk hasonlóan nagyra becsü-
li Sass Brunner Erzsébetet és lá-
nyát, Brunner Erzsébetet, akik
amellett, hogy városunk értékei,
India számára is valódi kincsnek
számítanak.

Más-más nézõpontból szem-
léljük õket, mégis kapcsolatot
teremtenek két távoli és eltérõ
kultúra között, bizonyítva, hogy
nincs is olyan nagy különbség,
hogy áthidalható e távolság. A

mûvészet láthatatlan ereje pon-
tosan ebben mutatkozik meg.
Képessé tesz minket a kapcsolat-
teremésre és annak ápolására, a
fontos értékeink megbecsülésé-
re, a nézés helyett a valódi látás-
ra és odafigyelésre. A mûvészet
közös nyelv, melyben a sajátun-
kat és a másikét is meg tudjuk
látni, egy nyelvet tudunk beszél-
ni, mert a mûvészet és kultúra
esetében a pillérek nem lehetnek
mások, mint az általános emberi
értékek.

E mai este így a Másik kultú-
rájának megbecsülésével, az õ
nézõpontjának elfogadásával ki-
csit mindannyiunkat egy utazás-
ra hívnak, mellyel eltávolodha-
tunk a saját kultúránk értékeitõl,
így ráébredve mégis azok nélkü-
lözhetetlen mivoltára. Sass
Brunner Erzsébet és lánya mûvé-
szete, megismerés vágya, India
szeretete ezért sok olyan közös
vonást mutat meg nekünk, mind-
ünknek, mellyel élnünk kell,
gondoznunk és ápolnunk, mert
õbennük és általuk valójában In-
dia és a saját kultúránk legfonto-
sabb értékeit fedezhetjük fel – e
gondolatokkal zárta beszédét
Cseresnyés Péter.

B.E.
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Petõfi Sándor születésnapján,
a Deák téren 17 órakor gyüleke-
zõ kanizsaiaknak üzenetet kül-
dött a Házelnök úr. Kövér László
levelét Cseresnyés Péter ország-
gyûlési képviselõ, városunk pol-
gármestere olvassa majd fel. Az
immár 12. ilyen eseményt szerve-
zõ NPE ezúttal nem csak azt kéri
az ünneplõktõl, hogy egy-egy
gyertyát vagy mécsest hozzanak.  

Ahogy a biciklizést sem lehet el-
felejteni. Talpra, magyar…Rabok
voltunk mostanáig…Sehonnai bi-
tang ember…Fényesebb a láncnál
a kard…A magyar név megint
szép lesz…Hol sírjaink domborul-

nak… Minden magyar gyerek
megtanulta „kívülrõl” a Nemzeti
dalt. Most csak fel kell frissíteni
ezt a hat versszakot, mert szükség
lesz mindnyájunk tudására. És
hogy mit keres ez a vers a 2014-es
év elsõ napján? Petõfi megindo-
kolta: …hogy életünket és szabad-
ságunkat megtartsuk. Január 1-je
Kanizsán a szabadságunkért való
kiállás alkalmává vált. A költõt is
megformázó szobornál, a
cs.kir.48. gyalogezred emlékmû-
vénél ezúttal is a hagyományõrzõ
huszárok állnak majd díszõrséget,
Dobri Lajos vezényletével – érte-
sültünk a Nagykanizsai Polgári
Egyesülettõl.
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2013. december 19.

Kérdezted már magadtól, hogy
pontosan mit is ünnepelsz Kará-
csonykor? Ha Jézus odalépne
hozzád és megkérdezné, hogy
ugyan már mit vagy kit ünne-
pelsz, akkor mit mondanál? – Az
erdõk zöldellõ, illatos fenyõfáját,
amely egy idõre beköltözik a szo-
bádba és meghitté varázsolja né-
hány napodat? A szeretetet,
amely ilyenkor lelkiismeret fur-
dalásod nyomán felszínre tör a
szívedben és arra sürget, hogy né-
hány nap alatt próbáld behozni,
amit egész esztendõn át elmu-
lasztottál? Gyermekedet, unoká-
dat, mondván, hogy õk hordoz-
zák a jövõt és neked az õ létük, ha
rövid idõre is, de „halhatatlansá-
got” biztosít? A lét titkának mé-
lyébõl feltörõ elvágyódást, azt „a
titokzatos birtok”-ot, ami kiszakít
a mindennapi élet taposómalmá-
ból? Ha csak ezt teszed, akkor
nem kapsz mást, mint gyenge
pótlékot, amely árnyképe csupán
a valóságnak.

Kérdezted már magadtól: Nem
a világi hamis értékekben rejlik
a te ünneplésed? Az ördög épp
ilyen hamis fénnyel akar elvakí-
tani tégedet, valamennyiünket:
karácsonyi akciók, amikért akár
halálra is tapossuk egymást, ki-
rakatok, evés, ivás. Láss meg
minden fölösleges dolgot, fog-
lalkozz mindennel, csak épp Jé-
zussal ne!

Jézust akarod megkerülni? – Jé-
zus nélkül valóban mindennek vé-
ge! Nélküle üres az asztalunk, üres
a szívünk, üres a kezünk, üres és
tartalmatlan az egész életünk!
Testvérünk õ, atyánk vagy
anyánk? Úgy gondolom mindhá-
rom. – Édesanyám, éhes vagyok –
nyöszörögte egy éhezõ gyermek
valahol egy rideg viskóban télvíz
idején. Az asszony pedig benyúlt a
rongyai közé, elõvett egy darab

kenyeret, s odanyújtotta a gyer-
meknek. – Miért nem eszel te is,
hisz olyan éhes vagy, hogy mahol-
nap meghalsz? – kérdezte tõle az
Isten angyala. – Az nem baj, ha én
meghalok, csak legyen mit egyen a
gyermekem – válaszolta az asz-
szony. 

Valaki mondott már hasonlót a
történelemben: Nem baj, ha én
meghalok, akár a keresztfán is, csak
üdvösség virradjon testvéreimre. Õ
az Úr, Mária fia, akirõl így énekel
az istenanya hálaadó imájában: 

Hatalmasokat elûzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt:
az éhezõket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsájtja üres 
kézzel.. 
Van-e szem, amely ezt meglátja,

vagy éppen õt vádoljuk nyomorú-
ságunk miatt, hogy magunkat fel-
menthessük a felelõsség alól? Ám
Isten egyszer majd neked is felte-
szi a kérdést: hova tékozoltad el,
amit neked adtam?

Isten minden tevékenységét
csend öleli körül. Ez a csend nem
némaság! Csak a süket, érzéketlen
világ felé tûnik annak. Egy másik
irányban ez az isteni csend éppen
óriási tevékenységet, beszélgetést,
társalgást, érintkezést jelent. Az
üdvösség üzenetét hordja akár a
karácsonyi szél, az angyalok éne-
ke, az egyház liturgiája, a fázó sze-
gényeket betakargató és nekik ételt
nyújtó gondos kezek, vagy a szere-
tet sugárzó biztató tekintetek. 

Érted-e ezt a csendet? Azt a
csendet, amelyet nélkülöz Isten te-
remtett világa, már a teremtés haj-
nala óta. Maga a tudomány is azt
tanítja, hogy hatalmas zajjal, rob-
banással indult útjára a teremtett
világ. Azóta is mindenütt zaj és
hangoskodás vesz körül minket, a
váróteremben, a gyógyszer után
sorukra türelmetlenül váró, zsörtö-
lõdõ emberek morgolódásában. Az
utakon dübörögnek a jármûvek, ki-
abál mindenki. Fontosnak tartjuk
magunkat, ezért kiabálunk, ezért

hangoskodunk, utasítjuk rendre a
másikat, pedig mi mindannyian
egy-egy marék porból vagyunk te-
remtve arra, hogy tipegve, topogva
lábra álljunk, és egymás kezét fog-
va, váll a váll mellett elinduljunk a
végtelen felé, Isten országa felé.
Meg-megcsillan Istenünk fénye
rajtunk, egy-egy szép vonása feltû-
nik arcunkon, de nem vagyunk Is-
tenek.

Csak Isten csendje tehet naggyá
bennünket, mert az igazán nagy
dolgok a csendben születnek: az
anyaméh csendjében, a gondolko-
dó ember csendes magányában, a
földbõl elõbukkanó növény csen-
des fejlõdésében, a fû zaj nélküli
növekedésében. 

Figyelj! Isten csendje ma hango-
sabban kiált minden szónál, de ez
a hang nem bántja a fület, hanem
simogatja a szívet, erõt önt a csüg-

gedõbe, bátorítja az ellankadtat, a
küzdelmet feladni készülõt. Ha
most nem hallod karácsony táján
ezt a kódolt csendet, akkor talán
soha nem is fogod meghallani és
megérteni, hogy Isten milyen kö-
zel került hozzád, mennyire „szo-
rít” érted, hogy testvéred és bará-
tod lett a megtestesülésben.

Örüljünk hát karácsony ünnepé-
nek. De ne csak örüljünk, hanem
tanuljunk is belõle! Bölcsen mond-
ja Szent Ágoston, hogy Krisztus az
égi segítséggel együtt tanítást is
hozott a világra: az Isten és ember-
szeretet tanítását, amelyet dalba
foglaltak az angyalok, amikor ka-
rácsony éjjelén ezt énekelték: Di-
csõsség a magasságban Istennek és
a földön békesség a jóakaratú em-
bereknek. 

Dr. Páhy János plébános

CCsseennddeess ééjj……
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Immár hetedik alkalommal
rendezte meg pénteken a Nagy-
kanizsai Civil Kerekasztal Egye-
sület a Köszönet Napi ünnepsé-
get és Társadalmi Felelõsségvál-
lalási konferenciát. Az esemé-
nyen azon civileket tüntették ki,
akik „a közösség javára, önzetle-
nül dolgoznak”. 

– Szerencsére, ilyen emberek-
bõl Nagykanizsán nincs hiány,
hiszen nálunk erõs és gazdag a
civil társadalom – e szavakkal
nyitotta meg rendezvényt váro-
sunk alpolgármestere, Dénes
Sándor. Köszöntõjében rávilágí-
tott azokra a kormányzati törek-
vésekre, eredményekre, melyek
a civil szektor megszilárdításá-
hoz hozzájárultak. Elmondta azt
is, hogy Nagykanizsán közel 400
civil szervezet tevékenykedik,
akik nélkül elképzelhetetlen len-
ne akár a kultúra, a mûvészet
vagy az élet bármely szegmense.
A civilek az önkormányzat szá-
mára is fontosak – fûzte tovább
Dénes Sándor – hiszen számos

programot az õ részvételükkel,
hathatós munkájukkal szerve-
zünk. 

– Büszkeségre ad okot az is,
hogy mindig a jó ügyeket pártolják
– méltatta a kanizsai civileket az
alpolgármester. 

A társadalmi felelõsségvállalás
fontosságáról az Unicredit Bank
helyi fiókvezetõje, Baranyai Ta-
más tartott elõadást, ezt követõen
pedig a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal (NCK) ügyvezetõ el-
nöke, Budavölgyi Kálmán adott
összegzést évértékelõjében a szer-
vezet idén végzett munkájáról,
mely az aktivitás és az érdemi
munka jegyében zajlott. 

Az eseményen egy rendkívüli
bejelentésre is sor került. Lengyák
István, az NCK soros elnöke el-
mondta, hogy a Falvak Kultúrájá-
ért Alapítvány által létrehozott
Magyar Kultúra Lovagja díjjal –
amivel minden évben a határon tú-
li/belüli mûvészeti, közmûvelõdé-
si, irodalmi, zenei kimagasló telje-
sítményeket ismerik el – idén egy
nagykanizsai állampolgárt is ki-

tüntetnek. Ludvig Zoltán festõmû-
vészt a január 19-én, Budapesten
megrendezendõ gálán avatják a
Magyar Kultúra Lovagjává. 

Ezt követõen a Honvéd Kaszinó
Diákszínpadának fiataljai adtak
mûsort, majd Dénes Sándor alpol-
gármester, Göndör István ország-
gyûlési képviselõ, a NCK részérõl
pedig Balogh István és Budavölgyi
Kálmán adta át a kitüntetéseket az
arra érdemes civileknek.

„Az év civil embere” Hella Fe-
renc református lelkipásztor lett. „Az
év civil önkéntese díjat” Schmidt Ist-
ván Radnóti-díjas rendezõ és Szi-
Márton János, zalakomári plébános
kapta. „Az év civil közössége” elis-
meréssel az Élettér Állat- és Termé-
szetvédõ Egyesület munkáját díjaz-
ták. „Az év civil fiataljai” kitünte-
tést a Mit tehetnék érted? csoport
tagjai tudhatják magukénak. „Az év
civil mecénása” díjjal Varga Jenõ
vállalkozót jutalmazták meg. „Az
év civil szponzora” pedig az Uni-
credit Bank nagykanizsai fiókja lett,
az elismerést Baranyai Tamás fiók-
vezetõ vette át. 

Sz.Zs.
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A XIX. Nemzetiségi Nap alkal-
mából ünnepi közgyûlést tartott
a város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata. A Bogdán János
Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban rendezett találkozón a
megjelenteket Teleki László, a
RNÖ elnöke, Cseresnyés Péter
polgármester és Orsós Tibor, a
Zala megyei RNÖ elnöke kö-
szöntötte. 

Teleki László beszédében ki-
emelte, továbbra is elsõdlegesnek
tartják az oktatást, a szakképzést,
mert nem lehet jövõt építeni tanult
emberek nélkül. 

Cseresnyés Péter kifejtette, a tár-
sadalom megbecsülése a nemzetisé-
gek, kisebbségek iránt azon múlik,
hogy mennyire figyel oda rájuk, mi-
lyen lehetõségeket biztosít számuk-
ra. Ez megjelenhet szimbolikus oda-
figyelésben és tényleges segítséggel
is. A polgármester utalt arra, hogy az
elõzõ nap egy jelentõs esemény tör-
tént a társadalom és a nemzeti ki-
sebbségek életében, hiszen Zalaeger-

szegen, a Kormányhivatalban adták
át a népcsoportok nyelvére is lefordí-
tott alkotmányt, Magyarország Alap-
törvényét. Tudjuk – zárta gondolata-
it a polgármester –, ha a nemzeti ki-
sebbségeket itthon megbecsüljük,
akkor várhatjuk el másoktól is, hogy
a határon túl élõ kisebbség is ugyan-
ilyen tiszteletben részesüljön.  

Az RNÖ az ünnepi közgyûlésen
elismeréseket nyújtott át a nemzeti-

ségi önkormányzat segítéséért, tá-
mogatásáért. Nemzetiségi-díjjal
tüntették ki Orsós Mártont és Nagy
Csabát, valamint oklevéllel ismer-
ték el Cseresnyés Péter, Vajda
László és Kanász János munkáját.

A kulturális gálamûsorban Ko-
pár Antal Hagyományõrzõ Együt-
tese lépett fel. 

B.E.

HHaa aa nneemmzzeettii kkiisseebbbbssééggeekkeett mmeeggbbeeccssüülljjüükk,, aakkkkoorr vváárrhhaattjjuukk eell,, hhooggyy
aa hhaattáárraaiinnkkoonn ttúúll ééllõõ mmaaggyyaarrookkaatt iiss uuggyyaanniillyyeenn ttiisszztteelleetttteell kkeezzeelljjéékk
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KKöösszzöönneett,, eelliissmmeerrééss,, mmeeggbbeeccssüüllééss aa cciivviilleekknneekk

A Nagykanizsai Kutatók Tudo-
mányos Egyesülete évzáró ülését
tartotta meg a HSMK-ban. Ezút-
tal Rábavölgyi Attila tartott elõ-
adást „Adalékok Nagykanizsa
népességváltozásához 1920-1941
között” címmel.

A Thúry tagintézmény igazgatója
beszélt a két világháború közötti de-
mográfia alakulásáról az 1941-es né-
pesség-összeírásig. Elmondta, a ko-
rabeli lapok rendszeresen jelentettek
meg statisztikát, így a lakosságnak
volt lehetõsége valamilyen szinten
tájékozódni a népességi adatokban,
ám a valóság az anyakönyvekben
rejlik. Ezt követõen Rábavölgyi Atti-
la szólt a változások okairól is.

Horváth Ilona

ÉÉvvzzáárróó
NNKKTTEE-üüllééss
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A színvonalas divattörténeti ki-
állításra ellátogatókat színes met-

szetek, archív fotográfiák és a di-
vatlapok ábrázolásai repítik vissza

az idõben. A tárlat segítségével
nyomon követhetik az 1860 és az
1910-es évek közti idõszak nõi-,
férfi- és gyermekdivatjának válto-
zásait.

A tárlókban és a bábukon
eredeti viseleti darabok és ki-
egészítõk tekinthetõek meg,
köztük számos a birodalmi fõ-
városban, Bécsben, illetve
Nagykanizsán készült. Látható
estélyi ruha, gyönggyel hímzett
báli ruhaderék, elegáns férfi
zsakett, keménygallér, csipke
és bõrkesztyû, cilinder, klakk
és kobak kalap egyaránt. A ki-
állítás segítségével a viseletek-
hez kapcsolódó bonyolult szo-
kások, szabályok és elvárások
sokasága, a korszak nagy válto-
zásokon átesõ szépségideálja,
valamint a divatot befolyásoló
hatás és tényezõi is megismer-
hetõek.

A kiállítson Kaján Imre, a Gö-
cseji Múzeum igazgatója mon-
dott köszöntõt és Megyeri Anna
történész fõmuzeológus nyitotta
meg a tárlatot. 

V.M. 

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2013. december 19.6

A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakkép-
zõ Iskola Thúry Tagintézményé-
nek négy végzõs cukrásztanuló-
ja, Gredics Zsófia, Baris Judit,
Horváth Krisztina és Gyertyánági
Edit kiemelkedõ sikereket értek
el a kisújszállási II. Illéssy
Gasztro Kupán. 

Az országos ételmûvészeti verse-
nyen felnõtt és tanuló kategóriában
versenyeztek a nevezõk. A „Gasztro
ki mit tud?” élõmunkás verseny fel-
adatai közt szerepelt a tragant lapra
történõ kakaófestés, melynél a do-
bogós helyezéseket a thúrys diákok
hozták el. Az alkotások elkészítésére
két óra állt rendelkezésükre. A téma
pedig a szeretet volt. Baris Judit
anya és lánya közti kapcsolatot jele-
nítette meg, Gredics Zsófia az Esz-
tergomi bazilikát festette meg, Gyer-
tyánági Edit egy német festõ képére
aposztrofálva ábrázolt egy idõs párt,
akik a régmúltra emlékeznek vissza
a Badacsony partján, míg Horváth
Krisztina karácsony témakörben ké-
szítette el alkotását. 

A cukrász artisztika kategóriá-
ban elsõ helyezett Gredics Zsófia
fatörzset ábrázoló dekoratív mûvé-
szeti alkotását tragantból készítette
és kakaóval, valamint ételfestékkel
díszítette, festette. 

A 12.F osztályban tanuló diákok
elmondták, közel másfél hónappal a
verseny elõtt elkezdték a felkészülést.
A megmérettetésre Bécsbõl, Bajáról,
Szentendrérõl, Egerbõl is  érkeztek
versenyzõk, közel 24 alkotással.

Eredmények – Cukrász artiszti-
ka kategóriában: I. helyezett:
Gredics Zsófia. „Gasztro ki mit
tud?” kategóriában: I. helyezett:
Gredics Zsófia, II. helyezett: Baris
Judit, III. helyezett: Horváth
Krisztina és Gyertyánági Edit. Kü-
löndíjat kapott: Gredics Zsófia.
Felkészítõ tanáraik: Lukács Judit
és Sinkovics Tamásné.

V.M.

TThhúúrryyss ssiikkeerreekk aazz oorrsszzáággooss ggaasszzttrroo kkuuppáánn

SSzzíínneess sseellyymmeekk,, ffooddrrookk,, ccssiippkkéékk 
eezzúúttttaall NNaaggyyaattááddoonn

Nagykanizsa, Keszthely, Marcali és Kaposvár után most, ötödik
alkalommal Nagyatádon tárták az érdeklõdõk elé a Színes sely-
mek, fodrok, csipkék divattörténeti kiállítást, mely az 1860-1930-
ig terjedõ idõszak ruháit, kiegészítõit és divatlapjait mutatja be.
A tárlat, melyet Kunics Zsuzsanna, városunk intézményének tör-
ténész-muzeológusa rendezett a nagykanizsai Thúry György Mú-
zeum és részben a zalaegerszegi Göcseji Múzeum anyagából, feb-
ruár 28-ig látogatható.
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A Nyugat-Dunántúli Környe-
zetvédelmi Alapítvány „Környe-
zetvédelemért Díj” elismerését ve-
hette át Csordásné Gál Izabella ta-
nárnõ, aki mindezt kiemelkedõ
környezeti nevelõ munkájával ér-
demelte ki. A díjat Horváth
Balázs, a Netta Pannonia Kft.
ügyvezetõ igazgatója adta át.

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii ddííjj
aa MMiikkllóóssffaaii IIsskkoollaa 
ppeeddaaggóógguussáánnaakk

Az Országos Tudományos Di-
ákköri Konferencia (OTDK) zá-
róülésén adták át a „Pro Scientia”
Aranyérmeket a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Dísztermében. 

Az idén több mint 13 ezer dolgo-
zat született az egyetemeken, fõisko-
lákon; ebbõl 4600-at mutattak be az
országos döntõkben. 45 egyetemista
részesült a „Pro Scientia” Aranyérem
kitüntetésben, õk voltak a legjobbak.
Köztük 3 olyan diák is volt, aki kö-
zépiskolásként a Batthyány Lajos
Gimnáziumba járt: Dénes Kálmán –
agrártudományi szekció (Budapesti
Corvinus Egyetem), Németh Zsolt –
informatikatudományi szekció (Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem) és
Tuboly Ádám Tamás – társadalomtu-
dományi szekció (Pécsi Tudomány-
egyetem). 

A kitüntetéseket Balogh Zoltán,
az emberi erõforrások minisztere
adta át. Hangsúlyozta: „Érdemes
többet akarni, mint az átlag, mert
ha az ember többet akar, abból
nem csak õ, de az egész nemzet
profitál. Tudomány nélkül egy or-
szág nem tud sikeres lenni.”

VVoolltt bbaatttthhyyáánnyyssookk 
aa ttuuddoommáánnyyéérrtt 
kkiittüünntteetttteekk kköözzöötttt
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December 22-én, vasárnap 13
órától kerül sorra, immár har-
madszor az Advent forró Punccsal
programja Kiskanizsán, melynek

helyszíne – az elnevezésébõl is ki-
derülhet – a Puncs Fagyizó lesz –
tudtuk meg az ennek apropóján
szervezett sajtótájékoztatón.

Ahogy azt Horváth Ferenc a
szervezõk részérõl elmondta, idén
a remélt bevételt három részre
osztva ajánlja fel az evangélikus
egyházközség, a Szent Imre ká-
polna, valamint Sarlós Boldogasz-
szony Katolikus Karitaszon ke-
resztül túl a városrész szegényei
számára.

A program mellett a kínálat is
gazdag lesz, hiszen fogyni fog a
fagylalt, sült gesztenye, termé-
szetesen forró puncs, forralt bor,
forró csoki, különlegességképpen
alkoholmentes puncs, kalács, no
meg karácsonyi bögre is az itó-
kákhoz. A fagyik között lesz kü-
lönlegesség, ami ezúttal a tök-
magolajos lesz, de nem maradhat
el persze a finomság mákos vál-
tozata sem.

A karácsonyi hangulat garantált,
melyrõl családias környezetben kul-
turális programok is gondoskodnak
a fagyizó udvarán. Helybéli és váro-
si fellépõk az ének, vers és kórus
mûfajban lépnek a közönség elé,
melynek valamennyi korosztálya
megtalálhatja majd a kedvére valót.

S ha már a felajánlások téma-
körével kezdtük, fejezzük is be
azzal: a befolyt összeg harmadá-
val a szegények javára jutót
„megtoldja” Szabó Sándor, a
kiskanizsai Templom tér boltjá-
nak tulajdonosa, s így abból hét-
fõn a legelesettebbek számára
fontos tartós élelmiszereket, aján-
dékokat juttatnak el a karitászon
keresztül.

P.L.
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Ajándékmûsorral és ajándé-
kokkal kedveskedett a Hölgy-
klub és a Honvéd Kaszinó a Za-
la Megyei Önkormányzat
Gyermekotthona lakóinak.

A klub tagjai fáradságot nem
kímélve nyolcadik éve gyûjtik az
ajándékokat a kaszinóban és a vá-

sárcsarnokban az otthon javára. A
nevelõk által kiválogatott holmi-
kat egy bensõséges karácsonyi
ünnepségen adták át az intéz-
mény tükörtermében, ahol együtt
ünnepeltek a felnõttek a gyere-
kekkel, a gondozókkal és a meg-
hívott vendégekkel.

B.E.

KKaarrááccssoonnyyii aajjáánnddéékkookk aa
ggyyeerrmmeekkootttthhoonn kkiiss llaakkóóiinnaakk
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Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
(Az akció 2013. december 31-ig érvényes.)

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munka-
rendrõl szóló 28/2013. (IX. 4.) NGM rendelet értelmében 2013. december 21.
(szombat) munkanap, december 24. (kedd) pihenõnap, december 27. (péntek)
pihenõnap.
A megváltozott munkarend miatt 2013. december 23. (hétfõ) 16.00 órától 2013. de-
cember 30. (hétfõ) 8.00 óráig az alapellátási feladatokat a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi ügyeletek látják el. 
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény az ellátást ügyelet szervezésével az
alábbiak szerint biztosítja:
Felnõtt-és Gyermek Háziorvosi Ügyelet. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u.
2-8 (bejárat a Bagolai sor felõl), tel.: 0692/321-000. Ideje: 2013. december 23. 16.00
- 2013. december 30. 7.30.
Fogorvosi Ügyelet. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1., tel.: 0693/313-131.
Ideje: 2013. december  24. 8.30 - 14.30. 2013. december 25. 8.30 - 14.30. 2013. de-
cember 26. 8.30 - 14.30. 2013. december 27. 8.30 - 14.30. 2013. december 28. 8.30
- 14.30. 2013. december 29. 8.30 - 14.30.
Ugyanezen idõszak alatt a gyógyszertárak is ügyeleti rend szerinti nyitvatartás-
ban mûködnek (kivétel a szombat délelõtt nyitva tartó gyógyszertárak).
Kérem Önöket, hogy a zavartalan ügyeleti ellátás érdekében szíveskedjenek a rend-
szeresen szedett gyógyszereiket az ünnepek elõtti idõszakban felíratni és kiváltani,
meglévõ egészségügyi problémáikkal a háziorvost idõben felkeresni, hogy ezáltal az
Önöket ismerõ orvostól kaphassák meg az ellátást.
Továbbá kérem Önöket, hogy ellenõrizzék a rendszeresen szedett gyógyszerek mel-
lett az esetlegesen szükséges lázcsillapító, fájdalomcsillapító, görcsoldó rendelkezé-
sükre áll-e otthonukban.
Megértésüket köszönjük és Békés Ünnepeket kívánunk!

TTáájjéékkoozzttaattóó mmuunnkkaarreenndd vváállttoozzáássrróóll 11..

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában az év végi ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul:
2013. december 20. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.
2013. december 21. (szombat) munkanap, ügyfélfogadás: szünetel.
2013. december 30-án (hétfõn), 2013. december 31-én (kedden), 2014. január 2-án
(csütörtökön), 2014. január 3-án (pénteken) az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! 
Az idõpontra elõjegyzett és idézett ügyfelek részére az ügyfélfogadás megtartásra
kerül! 

TTáájjéékkoozzttaattóó mmuunnkkaarreenndd vváállttoozzáássrróóll 22..

".......szívünkbe költözött a búcsúszó
minek a búcsúszó

hisz itt marad." (Károlyi Amy)

A Szívbetegekért Egyesület tagsága szeretettel emlékezik
Radics Márta Mária tanárnõre, aki rövid betegség után várat-
lanul hagyott itt bennünket.

Köszönjük szeretetét, önzetlen támogatását, segítségét, mellyel
eredményessé tette munkánkat!

Szívünkben soha el nem múló szeretettel õrizzük emlékét!

IImm mmeemmoorriiaamm
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pá-
lyázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogvi-
szony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével. 
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: igazgató. 
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2014. március 1-tõl 2019. február 28-ig
tartó 5 év. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (Vhr.) és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet
(Min.R.) rendelkezései az irányadóak.
Ellátandó fõbb feladatok:
Gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és munkavállalók
felett a munkáltatói jogokat. Szervezi, irányítja és ellenõrzi az intézmény alapító ok-
iratában meghatározott tevékenységek ellátását. Vezetõként biztosítja az intézmény
rendeltetésszerû és gazdaságos mûködését a fenntartó önkormányzat elvárásainak
megfelelõen. Közremûködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri dön-
tések elõkészítésében és végrehajtásában. 
Pályázati feltételek: 
- felsõfokú közmûvelõdési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egye-
temi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
- a felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizs-
gájának megfelelõ feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység,
- cselekvõképesség, 
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 
- büntetlen elõélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
- a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- az egyetemi (fõiskolai) végzettséget igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló
okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolata,
- a pályázati feltételként elõírt öt éves szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ
igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntet-
len elõélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhetõ tevékeny-
ség folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 
- a pályázó nyilatkozatai arról, hogy 

1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi meg-
bízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. a 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  össze-
függésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendõ
oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.
6. a pályázati eljárás során a Közgyûlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyil-
vános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.

A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételé-
vel hiánypótlási lehetõséget nem biztosít.  Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a
döntést elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 30.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti példány-
ban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: „"Pályázat a Kanizsai Kulturális Köz-
pont igazgatói beosztására”. 
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. elõírásainak
megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által létrehozott döntést elõkészí-
tõ szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A ki-
nevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör
gyakorlója dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlésnek a döntést elõkészítõ szakmai
bizottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése, legkésõbb 2014. február 28.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgár-
mester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és Sport Osztályának vezetõje:
Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. 
Az osztályvezetõ biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék. 
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Sze-
mélyügyi Központ) Internetes oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - KKaanniizzssaaii KKuullttuurráálliiss
KKöözzppoonntt iiggaazzggaattóóii ttiisszzttssééggéérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pá-
lyázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Kálvin tér 5.) igazgatói(magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogvi-
szony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A.§ (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: igazgató
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2014. április 1-tõl 2019. március 31-ig tartó
5 év. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet
(Vhr.) és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései az irányadóak.
Ellátandó fõbb feladatok:
Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat. Szerve-
zi , irányítja és ellenõrzi az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek
ellátását. Vezetõként biztosítja az intézmény rendeltetésszerû és gazdaságos mûködését
a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelõen. Közremûködik a feladatkörébe
tartozó testületi és polgármesteri döntések elõkészítésében és végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, figyelemmel a Vhr. 22.§
(1) g) pontjára, vagy fõiskolai könyvtárosi képzettség.
- a felsõfokú szakirányú végzettség és szakképzettség vagy felsõfokú szairányú
szakvizsga és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlat, a 2009 után szerzett fõiskolai könyvtárosi kép-
zettség esetén tíz éves szakmai gyakorlat.
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást kaphat , aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti mun-
kakörbe nevezhetõ,
- cselekvõképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen elõélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- az egyetemi (fõiskolai) végzettséget igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló
okirat (ok) közjegyzõ által hitelesített másolata,
- a pályázati feltételként elõírt ötéves  ill. tízéves szakmai gyakorlat meglétének hi-
telt érdemlõ igazolása
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntet-
len elõélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhetõ tevékeny-
ség folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti és ve-
zetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn. A 2077.
évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja. Nem áll cselekvõ-
képességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. Apályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A teljes
pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak
az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg. A pályázati eljárás során a Közgyûlés döntésho-
zó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésén történõ tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételé-
vel hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a
döntést elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 15.
Apályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot eredeti  példányban Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 7.) az alábbi jel-
igével kell benyújtani: „Pályázat a Halis István Városi Könyvtár igazgatói munkakörére”.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. elõírásainak
megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által létrehozott döntést elõkészí-
tõ szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A ki-
nevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint munkáltató dönt,
amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:a közgyûlésnek a döntést elõkészítõ szakmai
bizottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése, legkésõbb 2014. február 28.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgár-
mester Nagykanizsa, Erzsébet tér. 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és Sportosztályának vezetõje:
Bagarus Ágnes Nagykanizsa,  Erzsébet tér7.,  tel: 20/849-2333. Az osztályvezetõ
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
A pályázat hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személy-
ügyi Központ) Internetes oldalán. (Elérhetõ: www.kmozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál). Oktatási és Kulturális Közlöny,  Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város honlapján (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - HHaalliiss IIssttvváánn VVáárroossii
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Ülésezett az elnökség
November 25-én tartotta soron

következõ ülését kamaránk elnök-
sége. Dr. Polay József elnök be-
számolt az elmúlt idõszak legfon-

tosabb eseményeirõl, a külgazda-
sági programok lebonyolításáról
és tapasztalatairól, valamint tár-
gyaltak a tanulószerzõdések és
szintvizsgák alakulásáról.  

Bemutatták a zalai 
TOP100 kiadványt

December 2-án Zalaegerszegen
adták át a Zala megye gazdaságát
a legnagyobb száz adózó adatai
alapján bemutató TOP100 kiad-
ványt. A rendezvényen dr. Par-
ragh László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke be-
mutatta a hazai makrogazdasági
folyamatokat és ezek eredményeit
a 2008-as pénzügyi-gazdasági
válság óta. Varga Lászlóné, a
NAV nyugat-dunántúli fõigazga-
tója elmondta, hogy a zalai TOP
100-ban szereplõ gazdasági társa-
ságok 2011-hez képest tavaly 7,6
százalékkal, 366 milliárd forintra
növelték nettó árbevételüket. A
száz legnagyobb zalai vállalkozás
15.300 dolgozót foglalkoztatott. 

Dr. Polay József elnök 
a TOP100 kiadványban 
értékelte a 2013-as évet:

A 2013. év változatos, progra-
mokkal teli év volt. A kamara or-
szágosan sok feladatot kapott a
kormányzattól, amely a Nagyka-
nizsai Kereskedelmi és Iparkama-
rával szemben is új elvárásokat tá-
masztott. A kamara fõ célkitûzése
a kis- és középvállalkozások segí-
tése. Fontos feladatként fogal-
maztuk meg a környezetvédelem
és az innováció fontosságát, mely
a kis- és középvállalkozások elõ-
relépését segítheti. Innovációs té-
mában elõadásokat szerveztünk,
útmutató anyagot készítettünk,
melyek minden nagykanizsai vál-
lalkozás számára ingyen hozzá-
férhetõek. Fiatalok részére inno-
vációs vetélkedõt és pályázatot
hirdettünk, melynek nagy sikere
volt. 

2013-ban három nagy külgaz-
dasági projektünk volt, melynek
keretében Bútorkiállítást és Üzleti
Estet, Horvát-Magyar Infokom-
munikációs konferenciát és az
„Iránytû az orosz piacra” címû
konferenciát rendeztünk. Mindhá-
rom külgazdasági programunk az
NGM pályázati támogatásával va-
lósult meg.

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara már tavaly megfo-

galmazta azt a törekvését, hogy
segíteni kívánja a város fejleszté-
sét. Az új kormányazti elképzelé-
sek szerint a megyék mellett a
megyei jogú városoknak is adnak
fejlesztésben tervezési és forrás
lehetõségeket, melyben a helyi
kamaráknak is komoly szerepük
lesz. A lehetõséggel kamaránk is
élni szeretne, hogy még jobban
hozzá tudjon járulni a vállalkozók
és a város fejlõdéséhez. 

Széchenyi Kártya roadshow
November 27-én a Vasember-

házban a KAVOSZ Zrt. országjá-
ró rendezvénysorozatának nagy-
kanizsai állomásán tájékozódhat-
tak a résztvevõk a Széchenyi Kár-
tya Program elõnyeirõl és az Útdíj
Hitelprogramról, mely egy olcsó
és egyszerû lehetõség a fuvarozó
vállalkozások számára. 

Üzemlátogatás 
a FABAK Kft-nél
A Zala Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központja sajtótájé-
koztatóval egybekötött cégbemu-
tatást tartott december 4-én a
munkahelyteremtõ támogatásban
részesült nagykanizsai FABAK
Kft.-nél. A rendezvényt Cseres-
nyés Péter polgármester nyitotta
meg. A cég fõ tevékenységi köre a
munkaerõpiacon jelenleg hiány-
szakmának minõsülö faipari (épü-
letasztalos) és kárpitos tevékeny-
ség. A Csapi Térségi Iskola és
Kollégiumból 20 diák üzemláto-

gatását szerveztük meg, hogy
megismerhessék a FABAK Kft.
tevékenységi körét. 

Bemutatkozott a TSZSZ
Kamaránk december 10-én tá-

jékoztató elõadást tartott a Teljesí-
tésigazolási Szakértõi Szervrõl,
mely az építõipari lánctartozások
kialakulását, illetve jövõbeni újra
termelõdésének megakadályozá-
sát szolgáló új intézmény. A ren-
dezvényen Máté Miklós a TSZSZ
vezetõje mutatta be a szerv tevé-
kenységét és beszélt az eddigi ta-
pasztalatairól. 

Az új testület szakértését bár-
mely érintett – megrendelõ, a
tervezõ, a kivitelezõ fõvállalko-
zó, alvállalkozó – kérheti, ha
gondja támadt a teljesítés minõ-
ségével, mennyiségével, határ-
idejével vagy a fizetéssel vagy
ha a teljesítésigazolás kiadása
nem történt meg, a kiadása vitás,
vagy a teljesítésigazolás kiadás-
ra került, de a kifizetés nem tör-
tént meg. A TSZSZ hatásköre a
szerzõdéssel összefüggõ bank-
garanciára, kezességre és zálog-
jogra is kiterjed.

Megújult a szakmaválasztást 
segítõ Szakmavilág honlap

A Gazdasági és Vállalkozásku-
tató Intézet 2010-ben hozta létre
a Szakmavilág honlapot. Az ol-
dal elsõsorban azon diákoknak
szól, akik általános iskolai tanul-
mányaik végéhez közeledve
szakiskolai továbbtanuláson gon-
dolkodnak, vagy már szakiskolá-
ban tanulnak és a szakmaválasz-
tás nehéz döntése elõtt állnak. A
honlap bemutatja a Magyarorszá-
gon szakképzõ iskolában tanított
összes szakmát. Megtudható,
többek között, hogy az adott kép-
zés milyen hosszú, milyen kész-
ségeket kell megszerzéséhez el-
sajátítani, továbbá a megszerzé-
sét követõen várható bérek és el-
helyezkedési esélyek is megis-
merhetõek a GVI kutatásainak
eredményei alapján.

A honlap 2013. novemberi
megújítását követõen a 2012. évi
átalakítás után érvénybe lépõ
OKJ-n alapul, lehetõvé téve az új
képzésekrõl való tájékozódást.
Továbbá az NMH Bértarifa felvé-
tele alapján pontosabb informáci-
ók váltak elérhetõvé az egyes ké-
pesítésekkel elérhetõ bérekrõl.

A Szakmavilág a következõ lin-
ken érhetõ el: www.szakmavi-
lag.hu.

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2013. december 19.10

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
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SZKTV és OSZTV 2014
Már lehet jelentkezni!
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara 2014-ben is megszer-
vezi a szakmát tanuló végzõs diá-
kok számára az Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyt és a
Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyt, melynek kiemelt célja a
magyar szakképzés színvonalá-
nak emelése, a szakképzés ered-
ményeinek bemutatása. 

Aversenyek célkitûzése a gyakor-
latigényes, "fizikai" szakmák - bele-
értve a ráépülõ, magasabban kvalifi-
kált szakmákat is - társadalmi presz-
tízsének és vonzerejének növelése. 

Jelentkezés:
www.szktv.szakmasztar.hu
Jelentkezési határidõ: 
2014. január 3. 

PÉNZTÁRGÉPEKRÕL 
RÖVIDEN

Sajtótájékoztató 
pénztárgép-ügyben
Varga Mihály nemzetgazdasági

miniszter és Parragh László a
Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke sajtótájékoztatón je-
lentették be, hogy munkabizottság
jött létre annak érdekében, hogy
az online pénztárgépekre való át-
állás minél gördülékenyebben és
egyszerûbben, a vállalkozók, ke-
reskedõk számára minél kevesebb
problémával valósuljon meg.

Online pénztárgépek: 
észrevételek továbbítása
Kamaránk a pénztárgépek be-

vezetésével kapcsolatos panaszo-
kat az MKIK felé továbbította,
melyek elküldésre kerültek a mi-
nisztériumba. Kálovics Ferenc, a
kereskedelmi tagozatunk elnöke a
problémákat az NGM-l tartott
konzultáción személyesen is el-
mondta és határozottan kérte ezek
megoldását.

Jövõ május végéig 
mûködhetnek 
A Magyar Közlöny 2013. évi

139. számában megjelent a do-
hánytermék-kiskereskedõk által
vezetendõ nyilvántartásokról, va-
lamint a dohányboltban forgalma-
zott egyes termékekre vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettség tel-
jesítésérõl szóló Kormányrendelet
módosítása, amely szerint 2014.
május 30-ig lehetnek nemzeti do-
hányboltok 2500 négyzetméternél
nagyobb eladóterû bevásárló köz-
pontokban, hipermarketekben, il-
letve a benzinkutakon. A rendelet

szerint a fent említett helyek kör-
nyékén (így parkolóban vagy park-
ban) sem mûködhetnek trafikok
május 31-tõl. Még azok sem, ame-
lyek a vámhatósági engedélyt
megkapták és jelenleg is üzemel-
nek. A rendelet azt is kimondja,
hogy dohánybolt nem mûködhet
másik dohánybolt bármely bejára-
tától számított 200 méteres távol-
ságon belül; ezt azonban csak a
2013. november 30. után benyúj-
tott új engedély iránti, illetve az
engedély módosítására irányuló
kérelmekre kell alkalmazni.

Fokozott ellenõrzések 
a karácsonyi idõszakban
ANemzeti Adó- és Vámhivatal az

ünnepek idején fokozottan ellenõrzi
a nagy forgalmú kereskedelmi és
vendéglátóhelyeket, piacokat és köz-

területeket a feketekereskedelem és
az egyéb visszaélések visszaszorítá-
sa érdekében. Az év végi akció célja
a karácsonyi vásárok, fenyõfaáru-
sok, halárusítók, téli sportokhoz kap-
csolódó szolgáltatók, szépségszalo-
nok, az ünnepek idején keresett ter-
mékeket árusítók, valamint a népi
hagyományokhoz kapcsolódó szol-
gáltatást nyújtók ellenõrzése. ANAV
munkatársai elsõsorban a nyugta- és
számlaadást, a foglalkoztatás sza-
bályszerûségét, valamint az áruk ere-
detét vizsgálják. További információ
a www.nav.gov.hu oldalon, az infor-
mációs füzetek menüpontban.

XXII. Magyar Innovációs 
Nagydíj
A Magyar Innovációs Alapít-

vány – a Magyar Innovációs Szö-
vetséggel, a Nemzetgazdasági

Minisztériummal, a Vidékfejlesz-
tési Minisztériummal és a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalával
együtt – 22. alkalommal teszi
közzé a MAGYAR INNOVÁCI-
ÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentõsebb innováció-
ját elismerõ Innovációs Nagydíj
mellett a kiemelkedõ innovációs
teljesítményeket további, összesen
hat kategóriában is díjazzák: Ipari-,
Agrár-, Környezetvédelmi-, vala-
mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala és a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara Innovációs Díjai.

A legeredményesebb, 2011. janu-
ár 1. után alapított vállalkozás a Ma-
gyar Innovációs Szövetség Start-up
Innovációs Díját nyeri el. A díjazot-
tak egyike megkapja az Iparfejlesz-
tési Közhasznú Nonprofit Kft. Szer-
vezeti  Innovációs Díját is. 

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon be-

jegyzett vállalkozások, amelyek a
2013. évben kiemelkedõ mûszaki,
gazdasági innovációs teljesít-
ménnyel (új termékek, új eljárá-
sok, új szolgáltatások értékesíté-
se) jelentõs üzleti hasznot értek el.
Az innováció kiindulási alapja ku-
tatás-fejlesztési eredmény, szaba-
dalom, know-how alkalmazása,
technológia-transzfer stb. lehet.

Beadási határidõ: 2014. február
5. 12 óra. Bõvebb információ:
www.innovacio.hu.

Tájékoztatás a KKVHÁZ 
megyék versenyének 
zalai helyezésérõl
A KKVHÁZ hagyományteremtõ

szándékkal indította útjára azt a kö-
zösségépítõ vetélkedõjét, amelyben
Magyarország megyéi és Budapest
csapatai mérték össze erejüket. A
kkv-szektor háromfordulós versenyét
jó szakmai anyaggal és kiváló prezen-
tációval Zala megye csapata nyerte.

A vetélkedõben résztvevõknek
egy képzeletbeli vállalkozást kellett
alapítaniuk, és ennek a vállalkozás-
nak a továbbfejlesztésén kellett dol-
gozniuk. A "vállalkozás" indításakor
teljes körû képet kellett felvázolni a
pénzügyi, a tárgyi, a személyi felté-

telekrõl, a marketing stratégiáról, va-
lamint a piaci bevezetés lépéseirõl.

A zalaiak virtuális projektként
egy szolgáltató vállalkozás létre-
hozásával rukkoltak elõ, melynek
a "Sóhivatal" nevet adták. A "Sóhi-
vatal" az a hely, ahol vállalkozá-
soknak és magánembereknek elin-
tézik elintézhetetlen ügyeiket. A
döntõben is ennek a vállalkozás-
nak a létjogosultságáról kellett
meggyõzni a szakértõi zsûrit.
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2013. december 19.

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a népszerû hiteleket!

Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban azonban mind megegyeznek: a fo-
lyamatos mûködéshez pénzre van szükségük. A Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biz-
tosan megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira. 
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozá-
sára a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítõ két új termék, a Szé-
chenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált a vállalkozások szá-
mára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció. 
2013. április 23-tól módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. A Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Ön-
erõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel konstruk-
ciók esetében a kamattámogatás mértéke a futamidõ elsõ három évére évi 5
%-ra, az Agrár Széchenyi Kártya esetében pedig 4%-ra emelkedik.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történõ közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövõben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetõségekrõl.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézés-
sel várják.

Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
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„Sokkal fontosabb, hogy ki az
énektanár Kisvárdán, minthogy
ki az Opera igazgatója.” – a Ko-
dályt idézõ polgármester szavai-
ra bólogattak mögöttem a ke-
risek: – Ez így van! Ám Cseres-
nyés Péter a II. Kanizsai Kórus-
karácsonyon mindnyájunkra is
vonatkoztatta, amikor Sík Sán-
dorral folytatta: „Bennünket
ideállítottak. Állunk.”

Csütörtök délután egy pissze-
nést sem lehetett hallani a majd

másfélszáz fiatal énekestõl az Al-
sótemplomban, miközben egy-
más mûsorát végighallgatták.
Nem csupán a tévéfelvétel –
adásba Szenteste 18 órakor kerül
a Kanizsa TV-ben – okán. Érez-
hetõen megrendítette õket a va-
rázslat.

A Piarista Iskolából érkezett
szkóla lélekemelõ gregoriánját a
Dr. Mezõ – Thúry Gimnázium és
Szakképzõ Iskola Thúry Tagin-
tézményének bársonyos hangzá-
sú kamarakórusától népi dalla-

mok követték. Ezután a
batthyánys Nyolcosztályosok
Kórusa a Pie Jesut adta elõ illõ
finomsággal. Széles skálán – a
könnyeztetõ Frisinától a táncos
ritmusú Simojokiig – énekelt a
piarista vegyeskar, a Mathia. Be-
fejezésül a BLG Virág Benedek
Ifjúsági Vegyeskara Mozart,
Bach és Cossetti darabjai után
Daróci Bárdos Tamás –
Keresztúry Dezsõ mûvével, A
szeretet himnuszával tette fel a
koronát. 

A felszabadult öröm hangjait,
az összkart követõen Ráczné Bel-
la Cecília, Püspökiné Jámbor
Zsuzsa, Bagarusné Szabó Katalin
és Cseke József karnagyok mel-
lett Serfõzõné Horsetzky Márta, a
Kanizsai Kóruskarácsony motor-
ja és az orgonista Martonné Né-
meth Mária vette át Cseresnyés
Péter polgármestertõl az egész
város köszönetét jelképezõ, a fia-
taloknak is szóló ajándékokat.

Kanizsa

EEggyysszzeerrrree aajjáánnddéékk ééss ffeellaaddaatt aa zzeennee ((iiss))

A Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Alapfokú Mûvészeti Iskola
névadója születésének 108. évforduló-
ja alkalmából szerveztek programo-
kat. Délelõtt a hagyományoknak
megfelelõen a világhírû zeneszerzõ

Vörösmarty utcai szülõi házánál az
intézmény igazgatója, Baráth Zoltán
helyezett el koszorút. 

A Kossuth-díjas zeneszerzõ tiszte-
letére délután ünnepélyes koszorúzást

tartottak az intézményben felállított
szobornál. December 15-én, a Sarlós
Boldogasszony templomban a nagy-
kanizsai Farkas Ferenc Énekegyüttes
hangversenyével emlékeztek a váro-
sunk szülöttére. A mûsorban elhang-

zottak J.S. Bach: Jesu, meine Freude
címû motettájából részletek és Farkas
Ferenc Kõröshegyi Betlehemes Játék
címû kantátája. 

V.M.
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Ennek a fénykeresztnek az állítása
egy újabb tanúbizonysága annak,
hogy vannak olyan kisebb és na-
gyobb közösségek ebben a városban,
akik képesek arra, hogy valami mara-
dandót alkossanak – mondta Cseres-
nyés Péter polgármester az állítás
alkalmából tartott ünnepségen. – Sok-
szor vagy legtöbbször azért – fogal-
mazott a város elsõ embere –, hogy a
város, vagy az itt élõ polgárok javát
szolgálják. Végezetül köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik pénzzel
vagy munkával segítették ennek a
fénykeresztnek a felállítását.

FFéénnyykkeerreesszztt 
aazz EEööttvvööss ttéérreenn

A Thúry György Múzeumban
az állandó és idõszaki kiállításo-
kon túl októbertõl egy rendsze-
resen megújuló mini tárlatot is
megtekinthetünk. A sorozat elsõ
elemeként Nagykanizsa város
egykori díszlobogójának marad-
ványát láthatták az érdeklõdõk,
míg ebben a hónapban az 1942-
ben Borsfán készült betlehemet
nézhetik meg. 

A kiállított betlehemet az akkor
harmadik osztályos általános isko-
lás Nagy László Károly készítette,
aki többet is faragott hitoktatója
számára. Belsejében kis gyertyát
lehetett égetni. Akkoriban saját
készítésû kápolnáikkal járták a há-
zakat a karácsony elõtti estéken.

A betlehemes játék legfõbb kellé-
ke a többnyire toronnyal ellátott
hordozható kis kápolna volt. Zalá-
ban fiatal legények vitték házról-
házra a karácsony elõtti idõszakban,
elõadásukért adományt kaptak a há-
ziaktól. 

Kanizsa környékén a 19. század-
ban a céheknek is jelentõs szerepe
volt a betlehemes játék alakulásá-
ban. Az inasok közösen mentek bet-
lehemükkel a rangosabb mesterek-
hez szenteste karácsonyt köszönte-
ni, majd az éjféli misén vettek részt,
ahol a céheknek külön helye volt.

A 20. század elején még a betle-
hemezésnek egy másik, úgyneve-
zett bábtáncoltató fajtájára is em-
lékeztek Kanizsán, de ennek tár-
gyi emlékei nem maradtak ránk. A
betlehemezés Nagykanizsa kör-
nyékén a 20. század második felé-
re egyre rövidülõ, romló változat-
ban maradt meg, egyre fiatalabb
gyerekek által elõadva, majd a
másik két dramatikus karácsonyi
játékhoz, a lucázáshoz és regölés-
hez hasonlóan megszûnt.

BBeettlleehheemm,, aa hhóónnaapp
mmûûttáárrggyyaa 
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Horoszkóp

Karácsony jön és bekopog csendesen, Varázsától
megváltozunk hirtelen. S olvadhat az elsõ hó,
minden csupa sár, Aszeretet mostmár a szívekben
jár. – Ne adja fel a céljait jövõre sem. Ha kell,
küzdjön meg mindazért, amit el szeretne érni. 

Ezüst esõben száll le a karácsony, a kályha zúg,
a hóesés sûrû; a lámpafény aranylik a kalá-
cson, a kocka pörg, gõzöl a tejsûrû. – Bármeny-
nyire szeretne, kölcsönös akarat és bizalom nél-
kül nem tud semmit sem építeni a családjának. 

Készüljön testben és lélekben az ünnepekre. Is-
mételgesse e szép, karácsonyváró sorokat: Kik
messze voltak, most mind összejönnek a percet
édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott me-
zõket karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Harang csendül, ének zendül, Messze zsong a há-
laének Az én kedves kis falumban Karácsonykor
Magába száll minden lélek. – Maradjon ébren éj-
félig Szenteste, s leljen olyan kincsre, aki nem-
csak szereti, hanem megvédi, ha bántja valaki. 

Felpezsdül a magánélete az ünnepek
alatt. Teljes átéléssel kibontakoztathatja
szenvedélyes oldalát is. Ezzel a jókedv-
vel, tántoríthatatlan magabiztossággal
lépjen át az újévbe.

Karácsonyi kismadár üldögél az ágon; kará-
csonyi muzsika: szél zenél a fákon. Könnyed
röptû hópihék pillangóként szállnak, ünnepvá-
ró pásztorok köszönteni járnak. – Akarácsony-
fa díszítésig rejtse el jól az ajándékokat.

Szent karácsony éjjelén táncot jár a
gyertyafény. Meghittség és szeretet me-
lengeti szívedet. – Ha látja, hogy bajban
van a társa, fogja meg a kezét, hogy érez-
hesse, nincs egyedül a világban.

Víg ünnepre készülõdünk, esteledik már. Szo-
bánkban a szép fenyõfa teljes díszben áll. –
Sok bókot kap az ünnepek alatt. Ismerõsei di-
csérik kabátját, frizuráját. Rég nem látott bará-
taival vidáman búcsúztatja el az óévet. 

Imbolyog a gyertya lángja, Fénylik, mint a
Napsugár. Ünnepváró asztalunkról fodros
füstje tovaszáll. – Felpezsdül a magánélete
az év utolsó napjaiban. Nem gyõzi fogadni
a meghívásokat, a jókívánságokat. 

…a templomba Hosszú sorba' Indulnak el
ifjak, vének, Az én kedves kis falumban
Hálát adnak A magasság Istenének. – Az
ünnepek alatt kerülje a szélsõséges visel-
kedést, költözzön otthonába a béke.

Álmodik a fenyõfácska odakinn az erdõn. Ra-
gyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön. – Ha
azon töpreng, mit is vegyen kevéske pénzébõl a
családjának, nyugodjon meg. Pénz nélkül is sok
mindent tehet. Nyújtson több szeretetet.

Teljes lesz az egyetértés, összhang a család-
jában az ünnepek alatt. Némi vita csak abból
kerekedhet, ha kiderül, a szaloncukroknak
csupán a ruhája csillog a karácsonyfán. Ne
mentegetõzzön, történt, ami történt.

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

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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Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-
es tetõtéri, igényes lakás saját, zárt
parkolóval és padláshasználattal
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.:
0630/542-2272 (7581K)

Nk-án a Csokonai utcában (a ré-
gi víztoronynál) garázs eladó.
Érd.: 0630-618-1408 (7618K)

Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési te-
rület. Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)

Megvételre keresek porcelánokat, bé-
lyeggyûjteményt, régebbi bizsukat, új és
régi festményeket, kerámia és porcelán
falitálakat. Tel.: 0630-332-8422 (7614K)

49 éves magas, karcsú, fiatalos
megjelenésû, kedves, õszinte, ká-
ros szenvedélyektõl mentes nõ, ki-
zárólag komoly kapcsolatra keresi
kedves, õszinte, értelmes férfi is-
meretségét. Alkoholisták, szélhá-
mosok ne írjanak! Leveleket „Va-
don nyíló rózsa” jeligére kérek a
szerkesztõségbe, vagy a Pf. 154-
re. (7619K)

50-es, sportos testalkatú, diplo-
más férfi megismerkedne ápolt,
csinos nõvel tartós kapcsolat céljá-
ból. Leveleket „Randevú” jeligére
várok a Szerkesztõségbe.

MIKLÓSFAI KKARÁCSONYVÁRÓ
2013.december 23-án (hétfõn) 15 órától a Ludas Matyi vendéglõben
jótékonysági gyûjtéssel egybekötött karácsonyi hangulatú délutánt
szervezünk. A rászoruló családoknak tartós élelmiszert és játékot gyûjtünk. A
rendezvény idejében forró csoki, forralt bor és puncs kapható.

A gazdag kulturális program keretében a helyi gyer-
mekek elõadásában bemutatásra kerülnek a mik-

lósfai karácsonyi ünnepkör népi játékai (lucázás,
betlehemezés, regölés, frisslékölés) is.
Legyen Ön is részese az adventzáró prog-

ramnak. 
Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghí-
vom 2013. december 20-án (pénteken) 17 órakor kezdõdõ mezei õrszolgálat lét-
rehozásával kapcsolatos lakossági fórumra. Helyszín: Vasemberház, Díszterem
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.). 
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!

Cseresnyés Péter polgármester

LLaakkoossssáággii ffóórruumm aa mmeezzõõõõrrssééggrrõõll

Az FTC-tekecsarnokában
rendezték a tekézõk utánpótlás
versenyeinek, így a serdülõknek
is az országos döntõjét. Említett
korcsoportban a Nagykanizsai
Teke SE  versenyzõje, Sipos Kár-
oly az elsõ napon elmaradt
ugyan a saját eredményeitõl és
csupán 492 fát ütött, de a más-
napi versenyen egészen a dobo-
gó harmadik fokáig sikerült fel-
kapaszkodnia.

Ezen kívül több csapattal is in-
dultak a kanizsaiak a Zalakaroson
megrendezett I. Ferenc Kupán,
ahol a dr. Molnár József, Magyar
Gábor, Tóth Tibor, Bánhegyi Já-
nos felállású csapat a második he-
lyen végzett. Dr. Molnár József
egyéniben szintén a második he-
lyezett lett 405 ütött fával.

HHaarrmmaaddiikk hheellyyiigg 
gguurrííttootttt

A döntõbe végül a kanizsai
Almalé és az F.U.C.K. Szepetnek
együttese került, meccsükön elõb-
bi nyert – valóban nagy küzdelem-
ben – 5-4-re.

A Hervis Zalakaros Teremlabda-
rúgó Kupa végeredménye: 1. Almalé
(Nagykanizsa), 2. F.U.C.K. (Szepet-
nek), 3. Szemere (Nagykanizsa).

A torna legjobb kapusának Kirch-
ner Aladárt (Almalé) választották, a
gólkirályi címet Nagy Attila (Dél-
Zalai Vízmû – Nagykanizsa) sze-
rezte meg 12 góllal, míg a legjobb
játékosnak Kollár Péter (F.U.-
C.K.) bizonyult.

Kollár Péter egyébként a finálé-
ban mesternégyest is rúgott, de
csapata végül alulmaradt a min-
dent eldöntõ találkozón.

P.L.

MMáárr aa tteerreemmffooccii iiddéénnyyéénneekk jjeeggyyéébbeenn

Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa ut-
ca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan házszámok) ön-
kormányzati képviselõje fogadóórát tart 2013. december 20-án (pénteken) 17.00 órá-
tól a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.). 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Elérkezett a hûvös hónapok ideje, s ennek egyik jele, hogy bein-
dult a teremfoci nagyüzem. A legutóbbi hétvégén rendezték a Hervis
Zalakaros Teremlabdarúgó Kupát és az alkalmi vagy éppen a kispá-
lyás bajnokságból már jól ismert együttesek ezúttal is nagy csatákat
vívtak a karosi Móra-iskola tornatermében.

Díjátadójával zárultak az idei váro-
si kispályás labdarúgó bajnokság küz-
delmei. A nagykanizsai Városi Fut-
ball Szervezet által összeállított tabel-
lák alapján számos osztályban volt
nagy csata az egyes helyezésekért.

Az elsõ osztályban a tavalyi gyõz-
tes Channel 2000 idén nem indult, a
bajnok az RMP-Földi (28 pont) lett a
Fix Bomba (24) és a Nimfas CO. (22)
elõtt. A második vonalban a rájátszást
a Premier maximális pontszámmal, 30
egységgel zárta, mögötte a Szemere-

PEN (22) és a NILFISK (17) zárt. A
harmadik vonalban a Rózsa Presszó
Palin (45) lett az elsõ, második az Ari-
zona (38), harmadik a Kispálya FC
(31). A negyedik ligában Dynamic
(57), Hidrofilt (45) és FALKEN (41)
volt a sorrend, míg a szeniorok elsõ
osztályában megvédte címét a Bianka
Pizza (32) a TIP-TOP (27) és a MU-
VILL (22) elõtt. Az öregfiúk másod-
osztályában a Gelka-Hírtech (34) az
Kanizsa Energetika (22) és a Tintahal
HK (19) elõtt zárt.

Zárás aa kkispályás vvonalon
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Gyõrszentivánon rendezte a
Magyar Sportlövõk Szövetsége a
serdülõk országos bajnokságát. A
Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egyletet Mátés Benjámin (Zrínyi
Miklós–Bolyai János Általános
Iskola) képviselte a légpuskások
40 lövéses versenyszámában.

Mátés Benjámin végül 382 kö-
rös eredményével harmadik helye-
zést ért el, mindössze két körrel
maradva el a második helyezett
Pekler Zalántól (Komárom VSE).

A Nagykanizsai PSLE másik fi-
atal versenyzõje, Sáska Marcell
(Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképzõ Iskola) az
Ácson megrendezésre került
sportlövõ diákolimpia országos
döntõjében a zártirányzékú lég-
puska 40 lövéses fiú "C" kategória
egyéni versenyszámában 379 kör-
rel a 10. helyen végzett. Mindkét
versenyzõ felkészítõje Horváth
Károly volt.

Az idei cselgáncs Kanizsa Baj-
nokság záró fordulóját rendezték
a Palini Általános Iskola torna-
termében, melyre 46 fiatal neve-
zett. A házigazda Nagykanizsai
TE 1866 mellett meghívott a zala-
egerszegi Nyakó Judo Klub, a
Nagyatádi Judo Klub is részt vett
sportolóival a megmérettetésen.

Az NTE dzsúdósai számára
négy forduló összpontszáma alap-
ján hirdették ki a korosztályonkén-
ti „Kanizsa Bajnoka” címet. 

Az eredményhirdetés alapján az
alábbi gyõzteseket köszönthették.
Ovijudo fiúk: Szeghy Tamás és Cset-
neki Barnabás. Leányok: Garai Eme-
se Zille. Diák D korcsoport: Köveskáli
Regõ. Diák C: Varga Zoltán. Diák B,
fiúk: Varga Dániel. Leányok: Kovács
Emese. Diák A, leányok: Paizs Mer-
cédesz. Serdülõ: Kulik Balázs. Ifjúsá-
gi: Nagy Gergely. Junior: Hajas Ta-
más.Az összpontszámok tekintetében
az abszolút sorrend: 1. Varga Zoltán
(diák C) 39 pont, 2. Köveskáli Regõ
(diák D) 37, 3. Varga Márton (diák D)
31. Az iskolák versenye: 1. Batthyány
Lajos Gimnázium 34 pont, 2. Piarista
Iskola 27, 3. Kiskanizsai Általános Is-
kola 23, 4. Miklósfai Általános Iskola
15, 5. Nagyrécsei Általános Iskola 13,
6. Rozgonyi Általános Iskola 12.

KKéétt kköörrrree 
aa mmáássooddiikk hheellyyttõõll

KKaanniizzssaa bbaajjnnookkaaiitt 
kköösszzöönnttööttttéékk

Éves szereplésüket értékelték
a Kanizsai Birkózó Sportegyesü-
let tagjai, s volt mit ünnepelniük,
hiszen az egyesület 12 esztendõs
fennállása óta elõször sikerült az
országos ranglistán a legjobb
harminc csapat közé kerülniük.
A 96 birkózó egyesület (melyek
olimpiai pontot szereztek 2013-
ban) közül a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület végül a 27. he-
lyen zárt.

Összességében a kanizsaiak 5
arany-, 5 ezüst- és 3 bronzérmet
nyertek a korosztályos országos
bajnokságokon és a diákolimpia
országos döntõin. Egyúttal arra is
büszkék lehetnek, hogy olyan
klubként mûködnek, mely idén há-
rom versenyzõt is indíthatott a vá-
logatott színeiben az ifjúsági Euró-
pa- és világbajnokságon.

Ennek fényében jutalmazták az
egyesület öt legeredményesebb

sportolóját, Egyed Zsanettet (ifjú-
sági Eb-5. helyezett, országos baj-
nok), Egyed Balázst (ifjúsági Eb-
7., serdülõ országos bajnok), Né-
meth Mártont (ifjúsági országos
bajnok), Szabó Jázmint (serdülõ
országos bajnok) és Nemes Ben-
jamint (kötöttfogású diák ob-2. he-
lyezett). Az év támogatója címet
pedig Zaka István vehette át.

P.L.

JJóóll ssiikkeerrüülltt eesszztteennddõõtt kköövveettõõeenn......

Kaposvári AC (7.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (4.) 7:11

NB I Nyugati csoport nõi aszta-
litenisz-mérkõzés, 9. forduló. Ka-
posvár.

A kanizsai gyõztesek: Ladányi
Dóra 3, Bicsák Bettina 3, Újházi
Csilla 2, Nagy Réka 2 és a
Ladányi-Bicsák páros.

Összességében biztos gyõzelem
született a kanizsai nõi asztaliteni-
szezõk kaposvári vendégszereplé-
sén. A párosok után döntetlenre
állt a találkozó, azt követõen vi-
szont fokozatosan elhúztak a ven-
dégek. Már 11:5 is volt az állás,
onnan tudott még szépíteni a Ka-
posvár. A dél-zalaiak akkor úgy
álltak a negyedik helyen, hogy
egy ponttal voltak elmaradva a do-

bogó harmadik fokától. Aztán kö-
vetkezett két újabb idegenbeli ta-
lálkozó...

Balatonfüred (9.) – Gejzír Ka-
nizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE
(4.) 9:9

NB I Nyugati csoport nõi aszta-
litenisz-mérkõzés, 10. forduló.
Veszprém.

A kanizsai gyõztesek: Ladányi
Dóra 3, Újházi Csilla 2, Mógor
Evelin 2, Nagy Réka 1 és az
Újházi-Nagy páros.

Váratlan pontvesztést könyvel-
hetett el a Balatonfüred elleni mér-
kõzésen a KSSE. A párosoknál
már a Ladányi-Bicsák páros kika-
pott, és az Újházi-Nagy páros is
csupán nehezen nyert. Egyéniben
Ladányi ugyan hozta magát, de a
bravúr, vagyis a négy partis gyõze-

lem elmaradt. Bicsák mindkét
mérkõzését elveszítette, a helyére
beálló Mógor magabiztosan nyerte
két meccsét. Újházi behúzta a kö-
telezõt, de a bravúr nála is elma-
radt, míg Nagy eddigi leggyen-
gébb teljesítményét nyújtotta, tõle
az egy gyõzelem kevés. Két
KSSE-s játékos is gyengébben tel-
jesített a vártnál, így csak döntet-
len született.

A 11. forduló keretében vívott
Gyõri Elektromos Vasas SK –
Kanizsa Sörgyár SE mérkõzésen
aztán még az elõzõhöz hasonló
sikerélmény sem jutott, hiszen a
harmadik gyõriek végül 14:4-re
nyerték a tabellaszomszédok
csatáját. Csupán Ladányinak
ment jól, õ nyert is háromszor,
hozzá csatlakozott még eggyel
Mógor.

P.L.

TTööbbbbsszzöörrii bboottllááss uuttáánn

Szombaton két elõadással bú-
csúztatták évüket a Szan-Dia
Fitness SC látványtáncosai, kö-
télugrói a 21. Kanizsa Pékség
Fitness Fesztivál keretében.

A táncosok ezúttal is  széles re-
pertoárral lepték meg a HSMK né-
zõterét megtöltõ családtagok, ba-
rátok, érdeklõdõk százait. A színes
kavalkád ezúttal nem a soros Euró-
pa- vagy világbajnokság keretében
bizonyíthatott, hanem szüleik,
hozzátartozóik, no meg szurkolóik
elõtt mutathatták meg, az év során
milyen produkciókkal rukkoltak
elõ megmérettetéseiken, vagy ép-
pen milyen új programokkal vár-
ják már a 2014-es évadot..

Cseresnyés Péter polgármester
köszöntõjében külön ki is emelte,
a táncos csoportok esetében is je-
lentõsége van a kötõdésnek, hiszen

kinek szurkoljon, tapsoljon a (ka-
nizsai) ember, ha nem éppen már
talán nem is olyan kicsi gyermeké-
nek, unokájának.

A fõszerep tehát a fiataloknak ju-
tott, akik sokrétû produkcióikkal ad-
tak számot a 2013-as évükrõl is. S
nem csupán a már igazán profinak
számító, szövetségük számtalan Eu-
rópa-, és világbajnokságán bizonyí-
tott növendékek tettek ki magukért,
hanem a kezdõ korosztályok tagjai
is lelkesen bizonyítottak.

Ahogy ilyentájt már bõven kör-
vonalazódik az is, kik és milyen
formációkban szerepelhetnek a jö-
võben, úgy a fesztivál keretében
volt egy nagy színpadi búcsúzás is.
Stílszerûen éppen az az ifjú hölgy-
koszorú nyitotta eseményüket a
Szépség és szörnyeteg táncelõ-
adással, akik minden bizonnyal
utoljára szerepeltek adott felállás-

ban. A Felsõ Brigitta, Horváth
Barbara, Várszegi Zsófia, Szalai
Kata, Szabó Tímea, Polgár Borsi-
ka, Tar Eszter, Fótos Kitti, Gór
Dóra, Dömötör Eszter, Sipos Kata,
Szabó Krisztina, Májer Cintia,
Léránt Vivien, Farkas Alexandra,
Kovács Laura, Felsõ Nikolett,
Vitári Viktória, Vágó Diána, Vágó
Alexandra összeállítású csapat
tagjai közül ugyanis legtöbben a
továbbtanulás mezejére lépnek
vagy éppen már léptek, ezzel egy
roppant szép és eredményes soro-
zat végére téve pontot.

Persze, a felkészítõknek aggód-
niuk fölösleges, hiszen minden év-
ben vannak úgymond kifutó spor-
tolóik, látványtáncosaik, kötélug-
róik, de az utánpótlás biztosított,
hiszen a legkisebbek is bizonyítot-
ták a szombati programokban, alig
várják a rájuk váró versenyeket,
táncos seregszemléket.

P.L.

ÉÉvvzzáárróórraa ttáánnccooss kkaavvaallkkáádd
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